
Zápis  . 2/2011 zč  jednání zastupitelstva Obce Pi ín,č
konaného dne 17.3.2011 od 18.30 hod. v budově

Obecního ú adu Pi ín.ř č

P ítomni: ř viz. prezen ní listinač

Omluvena: pí. Miš nová, která se dostavila pozd jiů ě

Ov ovatelé zápisu:ěř pí. Peniaková M., Ing. Kollert Petr

Zapisovatel: Ing. Bed ich Josefř

Program jednání:

1. Zahájení – ur ení ov ovatel  a zapisovateleč ěř ů
2. Kontrola zápisu zastupitelstva ze dne 31.1.2011
3. Schválení rozpo tuč
4. Schválení dodatku ke smlouv  Bosák-busě
5. Schválení inventarizace
6. R znéů
7. Usnesení
8. Záv rě

K     bodu . 1č  

Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ov ovatelé zápisu Ing. Kollert Petr a pí. Peniaková Monika. Zapisovatel Ing.ěř  
Bed ich Josef. Program jednání schválen všemi hlasy.ř

K     bodu . 2č  

Kontrola zápisu z 31.1.2011 bez  p ipomínek, schválen všemi hlasy.ř

K     bodu . 3č  

Rozpo et schválen jako vyrovnaný. P íjmy a výdaje 4č ř  847 000 K . č
Schváleno všemi hlasy.



K     bodu . 4č  

Schválení dodatku ke smlouv  Bosák-bus, autobusová doprava. ě
Schváleno všemi hlasy.

K     bodu .5č  

Schválení inventarizace. Byla provedena fyzická inventarizace majetku obce 
Pi ín kč  31.12.2010. Poškozené prost edky vy azeny a zlikvidovány dleř ř  
inventurních soupis .ů
Schváleno všemi hlasy.

K     bodu . 6č  

R zné:ů

1. p.Kozák  - zna ky omezení rychlosti od kostela na Rosovice. Rozhodnutíč  
vydáno s tím, že náklady ponese obec. Znovu jednat, aby úhradu provedla 
SUS Skalka

2. 3.4.2011 cyklistické závody. Požadavek na úklid komunikací po zimní 
údržb  (SUS).ě

3. Op t zahájeny zem. práce – starosta jednal sě  p edsedou o úklidu, jak nař  
komunikacích, tak folií. P edseda slíbil úhradu úklidu obce po t chtoř ě  
pracích. 

4. p. Vokurka Stanislav návrh rekonstrukce VO za svítidla LED. Stejná 
úhrada el. energie po dva roky,  poté skute ná spot eba a projekt zdarma.č ř

5. arod jnice, op t vyhodnocení arod jnic. Ceny uhradí obec Pi ín.Č ě ě č ě č
6. Urgovat kontejnery na nápojový karton.
7. Vyrozum t p. Gregorka B etislava, že neprodal materiál na deš ovouě ř ť  

kanalizaci v 90. letech.
8. Uložení pen z u SOB.ě Č



K     bodu . 7č  

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Pi ín schvaluje:č

1. Ov ovatele zápisu a zapisovatele a program jednáníěř
2. Kontrola zápisu z 31.1.2011
3. Rozpo et na rok 2011, jako vyrovnaný. P íjmy a výdaje 4č ř  847 000 K .č
4. Dodatek ke smlouv  Bosák-bus autobusová doprava.ě
5. Inventarizace k 31.12.2011 dle inventurních soupis .ů
6. Bod r zné.ů

K     bodu . 8 č  

Záv r:ě

Jednání ukon il starosta ve 20.15 hod.č


