
ZÁPIS č. 4/2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 26.5.2011 od 18.30 v budově OÚ Pičín

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: ing. Josef Bedřich, Stanislav Vokurka
Ověřovatelé zápisu: Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert
Zapisovatel: Lenka Kupková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze dne 28.4.2011
3. Schválení zřizovací listiny školské rady, volba zástupců za obec
4. Schválení rozvahy a výkazu zisku a ztrát MŠ a ZŠ, plán
5. Zpráva o výsledku hospodaření obce
6. Různé

                 a) Přípojky z hlavního řádu kanalizace
                 b) Cyklistické závody 17.7. a 6.8.2011
                 c) Informace o skládce suti u obce Čenkov
                 d) Příspěvek na dětský den dne 4.6.2011
                 e) Navýšení financování školy a školky
                 f) Informace o očkování psů proti vzteklině
                 g) Harmonogram jednání zastupitelstva v roce 2011
                 h) Umístění značek před Pohádkovou zemí
       7. Usnesení
       
K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Monika  Peniaková  a  Ing.  Petr  Kollert,  zapisovatelem  byla 
jmenována  RNDr.  Lenka  Kupková.  Program  jednání  byl  doplněn  a  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.  Starosta  Josef 
Mezera  informoval  o  probíhajícím jednání  s  firmou  Kolařík  Hluboš  spol.  s.r.o.  o  směně  nebo 
odkoupení  pozemků -  části  cesty k rybníku  Antonín   v  souvislosti  s  projednávaným prodejem 
pozemků  manželům  Mišůnovým  a  Culkovým.,  jak  mu  bylo  uloženo  na  minulém  jednání 
zastupitelstva. 

K bodu č. 3
Zřizovací listina školské rady byla schválena všemi hlasy a všemi hlasy byli zvoleni zástupci za 
obec Ing. Petr Kollert a Stanislav Vokurka.

K bodu č. 4.
Byla předložena Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ – schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 5
Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Pičín za rok 2010 s výsledkem: Byly zjištěny 
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku uvedených pod písmenem c): §10 odst 3 
písm b) zákona č.  420/2004 Sb.,  byla schválena všemi hlasy.  Zpráva bude vyvěšena na úřední 
desce.



K bodu č. 6 – různé
a)  Projednání  financování  přípojek  z  hlavního  řádu  kanalizace.  Občané  budou  se  způsobem 
financování i s ostatními informacemi o kanalizaci a její výstavbě seznámeni na veřejné schůzi dne 
27.6.2011. Schváleno všemi hlasy.

b) Žádost CK Windoors Příbram o.s. o stanovisko  k pořádaným cyklistickým závodům 17.7.2011 
Český pohár mužů a 6.8. 2011 Mistrovství ČR mládeže s dopravním omezením – jednosměrným 
provozem ve směru závodu. Vzhledem k omezení průjezdnosti obce, ztíženému přístupu k obydlím 
občanů Pičína po dobu závodu a také s ohledem na budování kanalizace v obci a s tím spojená další 
dopravní omezení nebyl tento záměr schválen všemi hlasy.

c) Informace o skládce stavebních sutí v lokalitě Čenkov u silnice I/118, skládka je určena pro 
využití občany i firmami.

d) Projednání příspěvku na Dětský den dne 4.6.2011. Příspěvek ve výši 6.000,- Kč byl schválen 
všemi hlasy.

e)  Navýšení  financování  MŠ vzhledem ke  zvýšené  kapacitě  mateřské  školy ve  výši  předběžně 
30.000,- Kč bylo schváleno všemi hlasy.

f) Informace o očkování psů  proti vzteklině MVDr. Sýkorou v sobotu dne 4.6.2011 před kostelem 
8.00-8.30, u bytovek 8.30-8.45, v Žirovech v 8.50, u trafa 9.00- 9.15 hodin. Cena očkování 100,- 
Kč.

g) Předložený harmonogram jednání zastupitelstva v roce 2011 – 23.6., 22.9., 27.10., 24.11., 22.12. 
v 18.30 v budově obecního úřadu a mimořádné veřejné zasedání dne 27.6.2011, věnované výstavbě 
kanalizace a financování přípojek, byl schválen všemi hlasy. 

h)  Dopravní  studie  dosud  nebyla  zpracovaná,  ale  vzhledem  k  vážnosti  dopravní  situace  před 
Pohádkovou zemí a  opakovaných stížností  paní  Brettlové,  bylo schváleno umístění  zákazových 
značek s  výjimkami udělovanými Obecním úřadem pro majitele přilehlých nemovitostí  a jejich 
rodinné příslušníky a návštěvy.

K bodu č. 7

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 28.4. 2011.
3. Zřizovací listinu školské rady.
4. Zvolení zástupců obce Ing. Petra Kollerta a Stanislava Vokurky do školské rady.
5. Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ.
6. Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Pičín za rok 2010.
7. Veřejnou schůzi věnovanou výstavbě kanalizace a financování přípojek 27.6.2011.
8. Příspěvek na Dětský den dne 4.6.2011 ve výši 6.000,- Kč.
9. Navýšení financování ZŠ a MS vzhledem ke zvýšené kapacitě ZŠ a MŠ o 30.000,- Kč.

      9.   Harmonogram jednání zastupitelstva v roce 2011 – 23.6., 22.9., 27.10., 24.11., 22.12. v    
            18.30 v budově Obecního úřadu.
     10.  Umístění zákazových značek před Pohádkovou zemí.



Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:

1. Žádost CK Windoors Příbram o.s. o  pořádání cyklistických závodů 17.7.2011 Český pohár 
mužů a 6.8. 2011 Mistrovství ČR mládeže s dopravním omezením. 

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:

1. Informaci o skládce stavebních sutí v lokalitě Čenkov.
2. Informaci  o  očkování  psů  proti  vzteklině  MVDr.  Sýkorou v sobotu  dne 4.6.2011 před 

kostelem 8.00-8.30, u bytovek 8.30-8.45, v Žirovech v 8.50, u trafa 9.00- 9.15 hodin. Cena 
očkování 100,- Kč.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.15.

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

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
          Monika Peniaková                                                       Ing. Petr Kollert

V Pičíně dne:

Vyvěšeno dne:                                                                     Sejmuto dne:


