
Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, 

konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod.

v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Přítomni: viz prezenční listina

Ověřovatelé: Ing. Petr Kollert, Monika Peniaková

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1/ Zahájení určení ověřovatelů 

2/ Kontrola zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 25. 11. 2010 

3/ Projednání a schválení jednacího řádu obce Pičín

4/ Projednání a schválení organizačního řádu obce Pičín

5/ Projednání a schválení navýšení spoření u Českomoravské stavební spořitelny (Lišky)

6/ POV a dotace a schválení dotace 

 7/ Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ

8/ Příkaz Ministra zemědělství

9/ Žádost o zproštění správce rozpočtu

10/ Schválen návrhu, než bude schválen rozpočet obce, bude se postupovat dle     

       rozpočtového provizoria

11/ Vytvoření záložního fondu pro mimořádné situace

12/ Různé

13/ Usnesení

14/ Závěr



K bodu č. 1 Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 
Zároveň byli určeni ověřovatelé zápisu Ing. Petr Kollert, pí. Monika Peniaková. 
Zapisovatel Ing. Josef Bedřich.

Schválení programu jednání. 

K bodu č. 2 Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

Schválen všemi hlasy.

K bodu č. 3 Projednání a po doplnění návrhu jednacího řádu byl jednací řád jednohlasně 
schválen.

Zastupitelstvo ukládá starostovi rozesílat zápis e-mailem zastupitelům.

K bodu č. 4 Projednání organizačního řádu. Bude doplněn dle personálních změn. A poté bude 
schválen všemi hlasy.

K bodu č. 5 Na tento bod byl pozván zástupce ČMS, aby podal vysvětlení ohledně úroku a cílové 
částky. Závěrem zástupce spočítal maximální částku úložky a o to bude spoření 
navýšeno. 

K bodu č. 6 Program obnovy venkova na rok 2010 – 2013. Budou rozpracovány připomínky 
zastupitelů. Jinak schváleno všemi hlasy.

Projednání  podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování dětského hřiště 
z Nadace  ČEZ – Oranžové hřiště a podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště 
z MMR z programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Dotace: 1/ Dětské hřiště – FROM

- Oranžové hřiště

2/ Kaplička Žirovy – Středočeský kraj

3/ SDH vybavení zásahové jednotky

4/ ČOV I. a II. Etapa



K bodu č. 7  a) Projektová kancelář ENERGON Dobříš s.r.o., Průmyslová 1665, 283 01  Dobříš. Na 
základě energetického zákona předkládá smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na uložení energetického zařízení na obecní pozemek p. č.  1456/1 
k. ú. Pičín.

Jednohlasně schváleno.

                     b) Projekční kancelář Maška Miroslav, Mokrovraty 83, 262 03 Nový Knín.  Na základě 
energetického zákona předkládá smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na stavbu Pičín – zemní kabelová přípojka NN 0,4 kV pro 
p.č. 1042 (Dančák pro Zuzanu Pincovou)

K bodu č. 8 Příkaz Ministra zemědělství ohledně zrušení vodohospodářské správy a povodňové 
odbory zařadit pod Povodí SP, SP Lesy ČR.

K bodu č. 9 Žádost o zproštění funkce správce rozpočtu. Správce rozpočtu vykonávala účetní 
pí. Věra Grubnerová. Jelikož podala výpověď z pracovního poměru, starosta zahájí 
jednání na obsazení této funkce novým pracovníkem a poté bude jmenován nový 
správce rozpočtu.

K bodu č. 10 Do schválení nového rozpočtu zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočtové 
provizorium, které tvoří na každý kalendářní měsíc jedna dvanáctina schvalovacího 
rozpočtu předcházejícího roku, tj. roku 2010.

K bodu č. 11 Vytvoření záložního fondu. Zatím prověřit finanční ústavy, které mají nejvýhodnější 
úrok. 

Prověří pí. Lenka Brettlová a p. Miroslav Stehlík.

K bodu č. 12 Různé

a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dílčím přezkoumáním hospodaření obce. 

b) Byla podána zpráva z členské schůze DSO Plynofik. Zvolen nový předseda starosta obce Pičín, 
ostatní starostové místopředsedy. Též zvolena nová RK.

c) Seznámení s dopisem z k.ú. Středočeského kraje odbor dopravy ohledně zvýšení ceny jízdních 



výkonů v autobusové dopravě (obce budou platit více)

d) ZŠ-MŠ Pičín školní jídelna má v havarijním stavu kuchyňský robot. Nebezpečí úrazu. 

Schválen nákup nového do 20 000 Kč.

e) ZŠ-MŠ Pičín dala požadavky na zvýšení rozpočtu ohledně navýšení – střecha, osvětlení, půda, 
trámy, zavátí půdy sněhem.

f) Nabídka pouťových atrakcí. Jiří Novotný zajistí jarní pouť.

g) Snížení odměny starosty, místostarostů a zastupitelů.

h) Žádost o příspěvek TJ Sokol na vánoční turnaj v pravomoci starosty.

Zastupitelstvo dalo starostovi pravomoc do výše 20 000 Kč.

i) Žádost TJ Sokol Pičín o dotaci na nákup traktoru na údržbu hřiště 120 000 Kč.

Zařadit do nového rozpočtu.

Schváleno všemi hlasy.

j) Zvýšení mzdy zaměstnanců obce. 

Nebylo schváleno.

k) Bude-li prováděna změna UP obce Pičín, zařadit do změny pozemky u Dražského rybníka za 
účelem zřízení el. přípojek  pro sportovní areál.

K bodu č. 13 Usnesení

1) Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

- Ověřovatele zápisu ing. Petra Kollerta a pí Moniku Peniakovou. Zapisovatele ing. Josefa 
Bedřicha

- Kontrolu zápisu z minulého zasedání z 25. 11. 2010

- Jednací řád

- Organizační řád

- Navýšení spoření dle informace pí Rejzlové, zástupce ČMS o 300 000 Kč

- Program obnovy venkova na rok 2010 – 2013 a podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
kraje z Fondu rozvoje obcí a měst, z Fondu životního prostředí a zemědělství, Fondu kultury a 



obnovy památek a z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Zároveň schválilo 
závazek spolufinancování projektů ve výši 5%

- Bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování dětského hřiště z Nadace 
ČEZ – Oranžové hřiště. Bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště 
z MMR z programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova

- Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene pro uložení el. přípojky do země

- Do schválení nového rozpočtu postupovat dle rozpočtového provizoria, které tvoří na každý 
kalendářní měsíc jedna dvanáctina schváleného rozpočtu předcházejícího roku, tj. rok 2010.

- Nákup kuchyňského robotu do 20 000 Kč.

- Zařadit do rozpočtu  požadavky ZŠ a MŠ Pičín – střecha, osvětlení, půda, trámy, zavátí střechy 
sněhem. 

- Žádost o příspěvek TJ Sokol na vánoční turnaj 5 000 Kč.

- Žádost o dotaci na nákup traktoru na údržbu hřiště obce Pičín.

- Při změně ÚP obce Pičín zařadit pozemky na Drahách do změny parc. č. 

2)   Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí

- Příkaz Ministra zemědělství

- Bod č. 9 – obsazení správce rozpočtu příkazce operace po personálním obsazení

- Dílčí přezkoumání hospodaření obce

- Zprávy z členské schůze DSO Plynofik

- Dopis K.Ú. Středočeského kraje ohledně zdražení jízdních výkonů

- Nabídku pouťových atrakcí

- Snížení odměny starosty, místostarostů a zastupitelů dle přílohy

- Ponechat sazby obecních zastupitelů

K bodu č. 14 Závěr

Ukončení jednání OZ Pičín provedl starosta ve 21:30 hod.



V Pičíně dne 29.12. 2010 

Ověřovatelé:

Místostarosta starosta


