
ZÁPIS č. 5/2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 23.6.2011 od 18.30 v budově OÚ Pičín

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Stanislav Vokurka 
Zapisovatel: Lenka Kupková

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu a usnesení ze dne 26.5.2011, schválení a doplnění programu
3. Opětovná žádost o souhlas s konáním cyklistických závodů ve dnech 17.7. a 6.8.2011 
4. Prodej pozemku manželům Leitgebovým
5. Pověření finančnímu výboru k provedení finanční  kontroly na OÚ Pičín,  ZŠ a MŠ 

Pičín
6. Pověření kontrolnímu výboru k provedení kontroly na OÚ Pičín
7. Stanovení  výše  poplatku  na  kanalizaci  a  na  zajištění  dokumentace  na  domovní 

přípojku, plné moci na povolení přípojek
8. Organizace veřejné schůze k otázkám výstavby kanalizace a ČOV
9. Dopis Středočeského KÚ k autobusové dopravě
10. Schválení závěrečného účtu
11. Podání další žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště, aktuální stav a další varianty 

řešení
12. Různé

             a) revize hromosvodu na škole
             b) revize plynu na přípojkách
             c) aktualizace leteckého snímkování

13. Usnesení
       
K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Jarmila  Krásova  a  Stanislav  Vokurka,  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. Program jednání byl 
doplněn a schválen všemi hlasy.

K bodu č. 3
Pan Zdeněk Fous přišel osobně požádat o opětovné zvážení stanoviska zastupitelstva k cyklistickým 
závodům  dne  17.7.2011  a  6.8.2011.  Pod  podmínkou,  že  pořadatel  závodu  zajistí  parkování 
účastníků  závodu  a  jejich  doprovodu  na  obcí  vyhrazených  místech,  zajistí,  aby  nedocházelo  k 
omezování přístupu obyvatel obce k nemovitostem,  zajistí vyrozumění zemědělského družstva a 
podnikatelů podnikajících v obci o konání závodů a po skončení závodu zajistí úklid a provede 
úhradu vzniklých škod, budou závody povoleny.  Pořadatel  se před jejich konáním zaváže Obci 
Pičín písemně ke splnění výše uvedených závazků. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 4.
Prodej pozemku manželům Leitgebovým byl schválen všemi hlasy.



K bodu č. 5
Finanční výbor byl pověřen k provedení finanční kontroly na OÚ Pičín, ZŠ a MŠ Pičín. Schváleno 
všemi hlasy

K bodu č. 6 
Kontrolní výbor byl pověřen k provedení kontroly na OÚ Pičín. Schváleno všemi hlasy

K bodu č. 7
Byl schválen poplatek na připojení ke kanalizaci ve výši 8.000,- Kč na přípojku pro nepodnikatele, 
majitele rodinných domků a rekreačních objektů v obci a ve výši 12.000,- Kč pro právnické osoby a 
podnikatele provozující v obci provozovnu. Dále byl schválen formulář na plné moci na povolení 
přípojek. Nově vzniklé parcely zaplatí vysazení odbočky. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 8
Veřejná schůze k otázkám kanalizace se bude konat 25.7.2011. Schváleno všemi hlasy. 

K bodu č. 9
Požadavek z dopisu č.j. 114330/2011/KUSK z Krajského úřadu Středočeského kraje k problematice 
dopravní  obslužnosti  Středočeského  kraje  na  udělení  plné  moci  Kraji  k  výběru  provozovatelů 
autobusové dopravy nebyl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 10
Závěrečný účet za rok 2010 byl projednán a schválen s výhradou. Chyby zjištěné při přezkoumání 
hospodaření za rok 2010 budou napraveny inventarizací v roce 2011. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 11
Žádost o dotaci z 65. výzvy ROP NUTS 2 Střední Čechy z oblasti podpory 3.3. Rozvoj venkova – 
volnočasové aktivity na projekt vybudování dětského hřiště v celkové výši nákladů do 1.000.000,- 
Kč bez DPH včetně finanční spoluúčasti 20% z rozpočtu obce.  Práce budou zahájeny po podání 
žádosti,  v  případě  neposkytnutí  dotace  budou  práce  provedeny  pouze  do  výše  800.000,-  Kč. 
Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 12
a)  Byla provedena  revize hromosvodu na škole.  Při  revizi  byly zjištěny závady,  které  je třeba 
odstranit,  částka za opravu bude cca 4.500,- Kč. Úhrada byla schválena všemi hlasy.
b) Byla provedena revize plynu na přípojkách a byla zjištěna závada u hasičské zbrojnice, oprava je 
zajištěna. Schváleno všemi hlasy.
c) Bude provedena aktualizace leteckého snímkování v ceně předběžně do 20.000,- Kč. Schváleno 
všemi hlasy.

K bodu č. 13
Usnesení z  5.  zasedání zastupitelstva obce Pičín ze dne 23.6. 2011 na OÚ Pičín

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1. Ověřovatele a zapisovatele zápisu.
2. Zápis z 26.5. 2011.
3. Konání cyklistických závodů dne dne 17.7. a 6.8.2011. pod podmínkou, že pořadatel závodu 

zajistí parkování účastníků závodu a jejich doprovodu na obcí vyhrazených místech, zajistí, 
aby nedocházelo k omezování přístupu obyvatel obce k nemovitostem,  zajistí vyrozumění 
zemědělského družstva a podnikatelů podnikajících v obci o konání závodů a po skončení 
závodu zajistí úklid a provede úhradu vzniklých škod, budou závody povoleny. Pořadatel se 
před jejich konáním zaváže Obci Pičín písemně ke splnění výše uvedených závazků.



4. Prodej pozemku manželům Leitgebovým.
5. Pověření finančnímu výboru k provedení finanční kontroly na OÚ Pičín, ZŠ a MŠ Pičín.
6. Pověření kontrolnímu výboru k provedení kontroly na OÚ Pičín.
7. Byl  schválen  poplatek  na  připojení  ke  kanalizaci  ve  výši  8.000,-  Kč  na  přípojku  pro 

nepodnikatele, majitele rodinných domků a rekreačních objektů v obci a ve výši 12.000,- Kč
            pro  právnické osoby a podnikatele provozující v obci provozovnu. Dále byl schválen
            formulář na plné moci na povolení přípojek. Nově vzniklé parcely zaplatí vysazení odbočky.
            Schváleno všemi hlasy.

7. Konání veřejné schůze k otázkám kanalizace dne 25.7.2011.
8. Závěrečný účet za rok 2010 byl schválen s výhradou. Chyby zjištěné při přezkoumání za rok 
      2010 budou napraveny inventarizací v roce 2011.
9. Žádost o dotaci z 65. výzvy ROP NUTS 2 Střední Čechy z oblasti podpory 3.3. Rozvoj 

venkova – volnočasové aktivity na projekt vybudování dětského hřiště v celkové výši 
nákladů do  1.000.000,- Kč bez DPH se spoluúčastí 20% z rozpočtu obce.  Práce budou 
zahájeny po podání žádosti.

10. Odstranění závad zjištěných při revizi hromosvodu na budově školy ve výši cca 4.500,- Kč.
11. Zajištění a úhrada opravy plynu u hasičské zbrojnice na základě provedené kontroly.
12. Objednání aktualizace leteckého snímkování v ceně předběžně do 20.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:

1. Požadavek  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  na  udělení  plné  moci  kraji  k  výběru 
provozovatelů autobusové dopravy.

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:

      1. Provedení revize hromosvodu na budově školy.
2. Provedení revize plynu na přípojkách.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.15.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

V Pičíně dne: 28.6.2011

Vyvěšeno dne:                                                                     Sejmuto dne:


