
ZÁPIS č. 3/2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 28.4.2011 od 18.30 v budově OÚ Pičín

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: ing. Kollert
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Stanislav Vokurka
Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze dne 17.3.2011
3. Žádost o koupi obecního pozemku manželé Leitgebovi
4. Žádost o koupi obecního pozemku paní Jana Kozáková
5. Žádost o koupi obecního pozemku manželé Mišůnovi
6. Žádost o koupi obecního pozemku manželé Culkovi
7. Zpřístupnění dětského hřiště pro veřejnost
8. Smlouvy s ČEZ na připojení ČOV a čerpací stanice
9. Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ Pičín – úhrada nákladů na rozšíření
10. Postup řešení dopravní situace před školou a Pohádkovou zemí
11. Různé

                 a) napojení dešťové kanalizace M. Nováková
                 b) rozbor vody
                 c) webové stránky obce
                 d) zřízení lépe úročeného účtu
       12. Usnesení
       
K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Jarmila  Krásová  a  Stanislav  Vokurka,  zapisovatelem  byl 
jmenován Ing. Josef Bedřich. Program jednání byl schválen všemi hlasy, jmenování ověřovatelů a 
zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 2
Kontrola zápisu z minulé schůze byla bez připomínek, schválena všemi hlasy.

K bodu č. 3
Žádost manželů Leitgebových o koupi obecního pozemku 1312/38 k.ú. Pičín byla schválena za 
cenu 190,- Kč/m2. Do smlouvy je třeba zahrnout věcné břemeno přístupu pro ČEZ k zemnímu 
kabelu nn. Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce. Náklady související se smlouvou 
o prodeji bude hradit kupující.

K bodu č. 4.
Žádost  Jany Kozákové o   koupi  části  obecního  pozemku 1403/11 k.ú.  Pičín  nebyla  schválena, 
protože se jedná o komunikaci, která je obyvateli obce využívaná.

K bodu č. 5
Žádost manželů Mišůnových o koupi části obecního pozemku 1353/6 k.ú. Pičín  – žádost bude 
posouzena po jednáním s majiteli firmy Kolařík s.r.o. o směně nebo odprodeji pozemků podél cesty 
k  rybníku  Antonín,  které  by  mohly  být  předmětem  směny  za  pozemky,  které  chtějí  od  obce 
odkoupit manželé Mišůnovi. Zajistí starosta Josef Mezera.



K bodu č. 6
Žádost  manželů Culkových o koupi části obecního pozemku 1353/6 k.ú Pičín nebyla schválena ze 
stejných důvodů jako předchozí.

K bodu č. 7
Přístup veřejnosti na dětské hřiště bude umožněn až po jeho rekonstrukci a zařízení atestovanými 
prvky a  provozním řádem. Na rekonstrukci  hřiště  bylo žádáno o dotace,  v  dotačním programu 
MMR je  záměr  obce  Pičín  na  rekonstrukci  dětského  hřiště  na  21.  místě  mezi  náhradníky,  na 
výsledky žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst se čeká, výsledky budou 
známy začátkem června. Pokud budou žádosti o dotace neúspěšné, bude hřiště rekonstruováno z 
prostředků obce. Jeho zpřístupnění v současné době nebylo schváleno.

K bodu č. 8
Smlouvy s ČEZ o připojení ČOV a čerpací stanice pro kanalizaci U Křížku byly schváleny všemi 
hlasy.

K bodu č. 9
Vzhledem ke zvýšení kapacity MŠ byly na základě hygienických požadavků rozšířeny umývárny a 
WC – viz příloha. Proplacení vzniklých nákladů cca 37.000,- bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 10
Proběhlo  jednání  se  zpracovateli  dopravní  studie,  která  by  měla  řešit  nejzávažnější  problémy 
dopravy v obci především z hlediska bezpečnosti dětí před školou a školkou a před Pohádkovou 
zemí. Studie bude sloužit jako podklad pro vyjádření dotčených orgánů k těmto záměrům obce.  

K bodu č. 11 – různé

a) Žádost o napojení dešťové kanalizace viz příloha M. Nováková – vydání souhlasného stanoviska 
pro dešťovou kanalizaci bylo schváleno všemi hlasy. 

b)  V  souladu  s  platnými  předpisy  byla  provedena  kontrola  dodržování  kvality  pitné  vody  v 
provozovnách – viz příloha

c) Byla zadána inovace webových stránek obce, jejich průběžnou aktualizaci bude provádět Lenka 
Kupková a Stanislav Vokurka, stránky bude spravovat Mgr. Hodrment jako dosud.

d) Zřízení lépe úročeného spořícího účtu u ČSOB bylo zamítnuto z důvodu, že se jedná o podílový 
fond. Bylo provedeno srovnání dalších spořících účtů, ale  vzhledem k plánovaným investicím – 
kanalizace,  hřiště  a  řešení  dopravy v  obci  se  nepředpokládá,  že  budou  v  nejbližší  době  volné 
prostředky k uložení na jiném spořícím účtu. Česká spořitelna přislíbila vyšší úročení běžného účtu, 
který je u ní veden, příslib dosud nebyl písemně potvrzen.

e) Bylo schváleno podání přihlášky do Svazu obcí.

f) Budou koupeny zlevněné knihy Příbramsko v pohlednicích jako možné dárky i k prodeji pro 
občany Pičína.

g)  Čarodějnice  budou  dne  30.4.2011  u  Dražského  rybníka,  občerstvení  zajistí  SDH  Pičín, 
vyhodnocení čarodějnic provede Stanislav Vokurka a Lenka Kupková.



K bodu č. 12
Usnesení ze  3.  zasedání zastupitelstva obce Pičín dne 28. 4. 2011 na OÚ Pičín

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1. Ověřovatele a zapisovatele zápisu.
2. Zápis z 17.3.2011.
3. Prodej obecního pozemku manželům Leitgebovým, záměr bude vyvěšen na úřední desce.
4. Smlouvy s ČEZ na připojení ČOV a čerpací stanice.
5. Úhradu nákladů na úpravu sociálních zařízení v MŠ v souvislosti s rozšířením kapacity MŠ.
6. Napojení dešťové kanalizace M. Novákové.
7. Podání přihlášky do Svazu obcí.
8. Nákup knihy Příbramsko v pohlednicích.

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:

1. Prodej obecního pozemku Janě Kozákové.
2. Prodej obecního pozemku manželům Mišůnovým.
3. Prodej obecního pozemku manželům Culkovým.
4. Zpřístupnění dětského hřiště před rekonstrukcí pro veřejnost.

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:

1. Postup řešení dopravní situace před školou a před Pohádkovou zemí.
2. Provedení rozborů vody pro provozovny.
3. Informaci o příslibu navýšení úroku u běžného účtu u České spořitelny.
4. Informaci o organizaci Čarodějnic u Dražského rybníka dne 30.4.2011.

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:

1. Starostovi  obce  Josefu  Mezerovi  projednat  směnu  nebo koupi  pozemků  –  části  cesty k 
rybníku Antonín - od firmy Kolařík s.r.o. v souvislosti s projednávaným prodejem pozemků 
manželům Mišůnovým a Culkovým.

Hlasování: Usnesení bylo schváleno všemi hlasy

Jednání bylo ukončeno ve 20.15. Příští schůze zastupitelstva bude 26.5.2011 v 18.30.

….....................................................                           
   Josef Mezera, starosta obce                                     

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
          Stanislav Vokurka                                                         Jarmila Krásová

V Pičíně dne:

Vyvěšeno dne:                                                                     Sejmuto dne:


