
ZÁPIS č. 6/2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 15. 9. 2011 od 18.30 v budově OÚ Pičín

Přítomni: viz prezenční listina – 9 členů zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu: Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert
Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 23.6. 2011, schválení a doplnění programu
2. Kanalizace
3. Dětské hřiště
4. Různé
5. Usnesení

       
K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Lenka  Brettlová  a  Ing.  Petr  Kollert,  zapisovatelem  byl 
jmenována Ing. Josef Bedřich. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy.
Kontrola  zápisu  z  minulé  5.  schůze  ze  dne  23.6.2011 – zastupitelka  Milana  Mišůnová vznesla 
připomínku, že v zápise není dostatečně detailně popsáno schválení prodeje pozemku manželům 
Leitgebovým tak, aby byla možná naprosto jasná identifikace pro převod. Připomínka byla přijata, 
přesná identifikace a schválení prodeje bude doplněno v usnesení z dnešního jednání. 
Při  této  příležitosti  starosta  upozornil  zastupitele  na  nutnost  spolupráce,  protože  za  rozhodnutí 
zastupitelstva nesou zodpovědnost všichni členové zastupitelstva. Připomněl, že pokud některý člen 
zastupitelstva  zjistí  pochybení,  je  jeho  zákonnou  povinností  na  chybu  upozornit  tak,  aby bylo 
možné zajistit nápravu. V dalších bodech byl zápis bez připomínek, schválen všemi hlasy. Program 
jednání byl poté doplněn a schválen všemi hlasy.

K bodu č. 2 - Kanalizace
Příspěvek  občanů  na  přípojku  ve  výši  8.000,-  Kč  budou  občané  hradit  buď  v  hotovosti  nebo 
převodem na účet obce bankovní spojení ČS 521709349/0800 s uvedením jména plátce ve zprávě 
pro příjemce, variabilní symbol bude číslo popisné. Úhradu lze provést najednou nebo maximálně 
ve 4 měsíčních splátkách tak, aby poslední úhrada byla provedena do 31.1.2012. Schváleno všemi 
hlasy.
Návrh, aby obec financovala přípojky od hlavního řádu kanalizace na hranici pozemků byl schválen 
všemi hlasy. Revizní šachty budou objednány hromadně, jejich úhradu provede každý občan na 
Obecním úřadě. Výše úhrady bude upřesněna. 
Prodloužení kanalizačních řádů k nové zástavbě vzhledem k tomu, že oproti původní zpracované 
dokumentaci došlo k rozšíření zástavby v obci. Schváleno všemi hlasy. 
Občané budou s dalším postupem výstavby kanalizace seznámeni na veřejné schůzi dne 26.9.2011 v 
18.30 v sále místní restaurace.  Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 3 - Dětské hřiště
Zastupitelé  byli  seznámeni  s  ukončením výstavby  dětského  hřiště.  Byli  seznámeni  s  provozní 
knihou. Správce hřiště bude vykonávat Josef Procházka.  Schváleno všemi hlasy.   Starosta obce 
informoval o pojištění prvků dětského hřiště a pojištění zodpovědnosti obce za jeho provoz. Dětské 
hřiště bude slavnostně otevřeno v  dne 28.9.2011 v 10.00 hod.

K bodu č. 4 – různé
a) Nepořádek u kontejneru – starosta obce upozornil na hromadění odpadu kolem kontejneru  na 
plastový odpad.



b) Návrh na druhého místostarostu – místostarostka Lenka Kupková přednesla návrh na obnovení 
funkce druhého místostarosty vzhledem k nárůstu administrativní i kontrolní činnosti při výstavbě 
kanalizace a nutnosti zajistit průběh výstavby kanalizace v souladu s projektovou dokumentací a s 
podmínkami získané dotace. Návrh byl po krátké diskuzi schválen všemi hlasy. Výše odměny byla 
všemi hlasy schválena ve výši  7.300,- Kč. 
c)  Lenka  Brettlová  navrhla  jednorázovou  mimořádnou  odměnu  pro  Stanislava  Vokurku  za 
dosavadní aktivní účast na kontrolních dnech a dalších jednáních na akci kanalizace a za práci při 
zajištění výstavby dětského hřiště ve výši 7.300,- Kč. 
c) V souvislosti s volbou místostarosty bylo zvoleno nové složení finančního a kontrolního výboru. 
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Monika Peniaková, členy finančního výboru jsou 
Ing.  Petr  Kollert  a  Jarmila  Krásová.  Schváleno  všemi  hlasy.  Členy  kontrolního  výboru  budou 
Milana  Mišůnová  a  Václava  Kupková,  předsedkyní  zůstává  Lenka  Brettlová.  Schváleno  všemi 
hlasy.

K bodu č. 5

Usnesení z  6.  zasedání zastupitelstva obce Pičín ze dne 15.9. 2011 na OÚ Pičín

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1. Ověřovatele  zápisu  Lenku Brettlovou a  Ing.  Petra  Kollerta  a  zapisovatele  zápisu  Josefa 
Bedřicha.

2. Zápis  z  23.6.  2011 s připomínkou na  doplnění  schváleného prodeje  obecního pozemku, 
který  byl  schválen  dne  23.6.2011  o  přesnou  identifikaci  parcely  a  kupujících  manželů 
Leitgebových. 

3. Dne 23.6.2011 schválilo zastupitelstvo Obce Pičín prodej obecního pozemku 1312/38 k.ú. 
Pičín za cenu 190,- Kč/m2 manželům Xenii a Jiřímu Leitgebovým, bytem Předvoje 32, 

162 00 Praha 6. Záměr o prodeji byl vyvěšen zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obce 
Pičín. Do smlouvy bude zahrnuto věcné břemeno přístupu pro ČEZ k zemnímu kabelu nn. 
Náklady související se smlouvou o prodeji bude hradit kupující.

4. Konání veřejné schůze k otázkám kanalizace dne 26.9.2011v 18.30 v sále restaurace vedle 
Obecního úřadu.

5. Financování přípojek od hlavního řádu kanalizace na hranici pozemku občanů.
6. Úhradu příspěvku občanů na přípojku ve výši 8.000,- Kč  buď v hotovosti na Obecním 

úřadě nebo převodem na účet obce bankovní spojení ČS 521709349/0800 s uvedením jména 
plátce ve zprávě pro příjemce, variabilní symbol bude číslo popisné.  Úhradu lze provést 
najednou  nebo  maximálně  ve  4  měsíčních  splátkách  tak,  aby  poslední  úhrada  byla 
provedena do 31.1.2012. 

7. Vytvoření nového pracovního místa pro správce dětského hřiště a obsazení pracovního místa 
správce dětského hřiště Josefem Procházkou.

8. Podmínky provozování dětského hřiště – hřiště bude otevřeno pro veřejnost, v dopoledních 
hodinách bude mít přednost mateřská škola za podmínek stanovených v provozním řádu, na 
jehož dodržování bude dohlížet správce hřiště.

9. Volbu zastupitele Stanislava Vokurky druhým místostarostou a výši jeho měsíční odměny 
7.300,- Kč.

10. Jednorázovou odměnu pro zastupitele Stanislava Vokurku za činnost před zvolením druhým 
místostarostou ve výši 7.300,- Kč.

11. Volbu předsedkyně finančního výboru paní Moniky Peniakové a členů finančního výboru 
Ing. Kollerta a Jarmily Krásové.

12. Volbu členů kontrolní komise Mileny Mišůnové a Václavy Kupkové, předsedkyní zůstává 
Lenka Brettlová.



Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:

      1. Dokončení výstavby dětského hřiště. 
      2. Pojištění prvků dětského hřiště a pojištění zodpovědnosti obce za jeho provoz.

3. Provedení revize prvků na dětském hřišti.

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:

1. Starostovi  obce  zajistit  organizaci  veřejné  schůze  k  otázkám  kanalizace  v  pondělí  dne 
26.9.2011 v 18.30 v sále restaurace. 

2. Starostovi obce zajistit organizaci otevření dětského hřiště v Pičíně pro veřejnost.
3. Starostovi obce zjistit cenu revizních šachet včetně montáže.
4. Místostarostce  Lence  Kupkové  zjistit  podmínky  pro  výběrové  řízení  na  úvěr  na 

dofinancování kanalizace.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.25.

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

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
          Lenka Brettlová                                                                Ing. Petr Kollert

V Pičíně dne: 24.9. 2011

Vyvěšeno dne: 24.9.2011                                                                      Sejmuto dne:


