
Zápis č.1/2011 z jednání zastupitelstva Obce Pičín,

Konaného dne 31.1.2011 od 18,30 hod. v budově Obecního úřadu 
Pičín

Přítomni: viz. prezenční listina

Ověřovatelé: Stanislav Vokurka, Jarmila Krásová

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Před zahájením jednání bylo doplnění zastupitelstva za zemřelého pana Miroslava 
Stehlíka. Jako první náhradník byl pan Jaromír Bálek, který se vzdal mandátu. Po něm další 
náhradník a to paní Jarmila Krásová, která složila slib, který je podepsán a je přílohou.

Program jednání:

1.Zahájení určení ověřovatele a zapisovatele.
2.Kontrola zápisu ze dne 20.12.2010.
3.Příkaz starosty k provedení inventarizace.
4.VEOLIA TRANSPORT. Návrh dodatku č.3 ke smlouvě.
5.Úprava jízdních řádů.
6.Návrh rozpočtu. 
7.Změny v orgánech zastupitelstva Obce Pičín.
8.Projednána rozvaha a výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Pičín.
9.Projednání a chválení smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
10.Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 
     geodetických informací do digitální podoby v k.ú.Pičín.
11.Personální změny na obci za paní Věru Grubnerovou.
12.Různě.
13.Usnesení.
14.Závěr.

K     bodu č.1.  
Zahájení provedl starosta. Byli schváleni ověřovatelé pí.Jarmila Krásová a p.Stanislav Vokurka, 
zapisovatel Ing.Josef Bedřich.
Program jednání schválen všemi hlasy.

K     bodu č.2.  
Kontrola zápisu ze dne 20.12.2010, k bodu č.4 -personální obsazení a změny v zastupitelstvu bude 
samostatný bod dnešního jednání.



K     bodu č.3  
Projednán a schválen příkaz starosty k provedení  inventarizace. Byla jmenována inventární komise:
-předseda: Stanislav Vokurka
-člen: Ing.Petr Kollert
-člen: Milana Mišůnová,
dílčí předseda: Monika Peniaková
-člen: Jarmila Krásová
-člen: Stanislav Vokurka
-člen: Ing.Petr Kollert.

K     bodu č.4.  
Projednání a schválení dodatku ke smlouvě s firmou VEOLIA TRANSPORT –autobusová doprava, 
zvýšení dopravního výkonu. 
Schváleno všemi hlasy.

K     bodu č.5.  
Úprava jízdních řádů. Jedná se o spoj Sádek, Pičín, Příbram a spoj v 5,30 hod. z Rosovic, Holšin, 
Buková, Pičín přes Žirovy na Příbram. Tyto spoje měla Obec Pičín převzít do základní obslužnosti. 
Zastupitelstvo toto neschválilo, jelikož na autobusovou dopravu doplácí již dost. Tyto spoje budou asi 
zrušeny.

K     bodu č.6.  
Návrh rozpočtu na rok 2011 schválen  všemi hlasy- vyrovnaný.

K     bodu č.7.  
Změny v orgánech zastupitelstva. Zastupitelstvo Obce Pičín v tomto složení:
Starosta: Josef Mezera
Místostarosta: RNDr.Lenka Kupková
Předseda finan.výboru: Stanislav Vokurka
Předseda kontrol.výboru: Lenka Brettlová
Člen finan.výboru: Monika Peniaková, Ing.Petr  Kollert
Člen kontrol.výboru: Milana Mišůnová, Jarmila Krásová

Dále  s ukončením  pracovního  poměru  p.Věry  Grubnerové  byli  změněny  podpisové  vzory  osob 
oprávněných vydávat a schvalovat čerpání finančních prostředků organizace u příslušného peněžního 
ústavu-České spořitelny Příbram a dále osob oprávněných schvalovat hospodářské operace.

Podpisové vzory:
Příkazci  k     finančním  operacím  :  Josef  Mezera,  starosta,  v době  jeho  nepřítomnosti  RNDr.Lenka 
Kupková, místostarosta,
Správce rozpočtu: Ing.Josef Bedřich,
Hlavní účetní: Kristýna Zeisková,
Účetní operace: Josef Mezera, starosta.

Pro pí.Zeiskovou Kristýnu zřídit elektronický přístup k účtu v ČS, pobočka Příbram.

K     bodu č.8.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno o hospodaření ZŠ a MŠ Pičín a byla projednána rozvaha, výkaz zisku a 
ztrát k 31.12.2010. Ušetřena částka 15.000,- Kč bude ZŚ a MŠ Pičín převedena do fondu rezerv na rok 
2011 a použita na odstranění závad zjištěných při prověrce BOZP.

K     bodu č.9.  



Na základě žádosti  u firmy ČEZ o  připojení  na el.proud byly  zaslány  návrhy smluv.  Zastupitelstvo 
návrhy schválilo a pověřuje starostu k podpisu.

K     bodu č.10.  
Zastupitelstvo bylo  seznámeno o zahájení  obnovy  katastrálního  operátu  přepracováním souboru 
geodetických informací do digitální podoby v k.ú.Pičín.

K     bodu č.11.  
Personální změny na Obci Pičín za pí.Věru Grubnerovou. Účetnictví povede pí.Kristýna Zeisková na 
živnostenský list viz. smlouva administrativní včetně výpisu a Czech Point povede Václava Kupková od 
1.2.2011.

K     bodu č.12.-různé  
1.
Paní Lenka Brettlová povolení vyřezání náletu a oprava vjezdu na pozemek. Vjezd neprůchodný, voda 
zaplavuje zahradu a ničí oplocení. Jedná se o SUS ohledně opravy. Nálet možno vyřezat.
2.
Informace o podaných žádostech na dotace.
3.
Zrušeny pevné linky v restauraci a prodejně.
4.
Na dotaz pí.Peniakové,  jak bylo řešeno nařčení p.Gregorka ohledně dešťové kanalizace. Paní Dundová 
byla ústně vyrozuměna, že p.Gregorek v 90 letech materiál na dešťovou kanalizaci neprodal.
5.
Nabídka komenických služeb.

K     bodu č.13.- U S     N E S     E N Í:  
1) Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje:  

a)Ověřovatele zápisu p.Stanislava Vokurky, pí.Jarmilu Krásovou, zapisovatel Ing.Josef Bedřich.
b)Program jednání.
c)Kontrolu zápisu ze dne 20.12.2010.
d)Příkaz starosty k provedení fyzické inventarizace k 31.12.2010.
e)Dodatek č.3  ke smlouvě VEOLIA TRANSPORT.
f)Změnu autobusových spojů.
g)Návrh rozpočtu na rok 2011-vyrovnaný.
q)Změny v orgánech zastupitelstva a podpisové vzory.
h)Rozvahu, výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 u ZŠ a MŠ Pičín. Zisk 15.000,- Kč převést do fondu 
    rezerv  a použít na odstranění závad z prověrky BOZP.
ch)Smlouvy č.4120647421 a č.4120647428 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
i)Personální změny na Obci Pičín.
j)Bod různé.

2) Zastupitelstvo bere na vědomí:  
a)oznámení  o  zahájení  obnovy  katastrálního  operátu  přepracování  souboru  geodetických 
informací do digitální podoby v k.ú.Pičín.

k     bodu č.14.-Z á v     ě r:  
Jednání zastupitelstva obce ukončeno starostou ve 20,15 hod.

starosta:      místostarosta:                                 ověřovatelé zápisu:


