
ZÁPIS č. 5/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

16.5.2013 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

 

Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Monika 

Peniaková,  Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert 

Omluveni: Josef Mezera, Jarmila Krásová  

Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Monika Peniaková 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 Program jednání: 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

2. INFORMACE KE ZMĚNĚ ÚP 

3. INFORMACE O KANALIZACI A ČOV A O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ 

4. ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ  

5. ŠKOLA - PROVOZNÍ VÝDAJE, OPRAVY A FINANCOVÁNÍ 

6. AUKCE PLYNU A ELEKTŘINY 

7. HOSPODAŘENÍ OBCE 

8. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2012 

9. ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ 

10. POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE 

11. PLYNOFIK 

12. SMLOUVA EKOVAK 

13. RŮZNÉ 

14. USNESENÍ 

 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

Do programu byl na návrh místostarostky doplněn bod 11. Plynofik a 12. SMLOUVA EKOVAK,  

Různé bylo posunuto jako bod 13. Poté byl program všemi hlasy schválen. Zapisovatelem byl 

schválen Ing. Josef Bedřich, ověřovatelkami byly jmenovány Milana Mišůnová a Monika 

Peniaková. 

2. INFORMACE KE ZMĚNĚ ÚP 

Informace o projektu Rekonstrukce – změna trasy VTL č. 127 Pičín, ve kterém jsou zpřesněna 

ochranná pásma. Projekt bude předán zpracovatelům ÚP. Zastupitelé byli seznámeni 

s došlými stanovisky k návrhu změny ÚP č. 5. 

 



3. INFORMACE O KANALIZACI A ČOV A O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ 

Kolaudační šetření proběhne dne 31.5.2013, dne 20.5.2013 budou při kontrolním dni za 

účasti dodavatele stavby a TDI předány chybějící podklady ke kolaudaci ČOV a kanalizačního 

řadu. 

4. ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ  

Návrh na změnu úředních hodin na pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 a ve 

čtvrtek od 17.00 do 18.00 byl odsouhlasen všemi hlasy. Středa nebude úředním dnem pro 

veřejnost. 

5. ŠKOLA - PROVOZNÍ VÝDAJE, OPRAVY A FINANCOVÁNÍ 

Informace o jednání se zástupcem Obce Buková u Příbramě o podílení se Obce Bukové u 

Příbramě na příspěvcích na jiné než běžné provozní výdaje. V Obci Buková u Příbramě  bude 

návrh projednán v zastupitelstvu.  

V letních měsících bude třeba ve škole provést opravu elektroinstalace, je třeba zkoordinovat 

termín provádění opravy s provozem školy a školky v prázdninových měsících. 

Předpokládaná cena opravy bude 132.000,- č bez DPH.  Ing. Josef Bedřich informoval o 

současném tarifu na energie ve škole a o stavu stávající kotelny na pevná paliva, její havarijní 

stav je třeba řešit. Zastupitelé jednohlasně souhlasí s její demolicí a odvozem nepoužívaného 

kotle do sběrných surovin.  

6. AUKCE PLYNU A ELEKTŘINY 

Ing. Josef Bedřich informoval zastupitele o možnostech elektronické aukce na energetická 

média.  V současné době nelze tento způsob nákupu energií realizovat, protože běží platné 

smlouvy. V podzimním termínu by bylo možné připravit podklady pro aukci.  

7. HOSPODAŘENÍ OBCE 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce vyvěšený na úřední desce a finanční výkazy 

za duben 2013. 

8. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2012 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně účetní závěrku za rok 2012 k 31.12.2012. 

9. ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně rozpočtové opatření č. 3.  

V souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje zastupitelstvo Obce Pičín kompetenci místostarostů a to každého samostatně k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření takto: V případě, že se nezvyšuje celkový 



rozpočet výdajů obce je v kompetenci místostarostů provádět rozpočtová opatření v rámci  

paragrafů bez schválení zastupitelstvem.  

Dále mohou místostarostové provádět rozpočtová opatření samostatně jen v případech 

rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, v 

případech, kdy zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 

havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, v případech, kdy včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z 

neoprávněné úhrady, dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených 

orgánů a dohledů.  

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém 

opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 

po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění. Schváleno všemi hlasy. 

 

10. POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE 

Obec bude hospodařit v lesích, které jsou v jejím vlastnictví. Jedná se o pozemky  p.č. 810, 

818, 1114/1, 1124/1, 1124/2, 1126, vše k.ú. Pičín dle přiloženého výpisu z KN.  Funkci 

odborného lesního hospodáře bude vykonávat Ing. Miroslav Kupka, držitel licence pro výkon 

činnosti odborného lesního hospodáře vydaného MÚ Příbram, odborem ŽP dne 26.10.2012, 

nabytí právní moci 27.10.2012 č.j. MěÚPB 59351/2012/OŽP/Bí, spis. zn. SZ MěÚPB 

5935102012/OŽP/Bí. Za tuto činnost mu náleží odměna 500,- Kč za rok. Schváleno všemi 

hlasy. 

Ve věci hospodaření a výkonu odborné lesní správy byli kontaktováni zástupci  Lesů ČR, Lesní 

závod Konopiště. Předání lesních pozemků proběhne do 15.6.2013 včetně podkladů 

z lesnické porostní mapy a hospodářské knihy.  

11. PLYNOFIK 

V Plynofiku budou obec zastupovat Stanislav  Vokurka a Milana Mišůnová jako členové 

výboru Plynofiku. Schváleno všemi hlasy. Příští jednání bude 30.5.2013 od 18.00 hodin.  

OZ schvaluje zatížení  obecních  pozemků par.č.185/2, par.č.367/6, par.č.400, par.č.1403/2, 

par.č.1403/6, par.č.1413, par.č.1424/1, par.č.1426/1, par.č.1426/3, par.č.1434/4, 

par.č.80/12, par.č.136/2, par.č.164/15, par.č.1037/4, par.č.1038/9, par.č.1038/12, 

par.č.1403/1, par.č.1403/4, par.č.1403/5, par.č.1403/7, par.č.1403/11, par.č.1403/17, 

par.č.1403/18, par.č.1405/1, par.č.1469/1, par.č.1477, par.č.1521/4, par.č.1279/1, 

par.č.1312/2, par.č.1312/3, par.č.1312/5, par.č.1312/25, par.č.1312/37, par.č.1312/39, 

par.č.1312/40, par.č.1312/52, par.č.1313/1, par.č.1313/4, par.č.1313/5, par.č.1313/11, 

par.č.1315/3, par.č.1315/17, par.č.1315/18, par.č.1315/20, par.č.1316, par.č.1353/2, 

par.č.1410/3, par.č.1410/17, par.č.1410/18, par.č.1478/1, par.č.1501/1, par.č.1462/1, 



par.č.1462/, par.č.1513/83, par.č.29/1, par.č.29/5, par.č.29/14, par.č.54/2, par.č.58/1, 

par.č.58/7, par.č.833/7, par.č.834/16, par.č.1453/1, par.č.1455/1 a par.č.1456/1 zapsaných 

KÚ pro SK, KP Příbram na LV č.10001 v k.ú.Pičín, a to věcným břemenem  týkajícího se práva  

uložení a vedení  středotlakého plynovodu přes výše cit. pozemky ve prospěch RWE 

GasNet,s.r.o., se sídlem Klíšská 940,PSČ 401 17 Ústí nad Labem IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567, 

bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 17663193/0300,  dle  geometrických plánů: ze dne 

19.10.2012, č.pl.670-136/2012, ze dne 15.10.2012, č.pl. 668-136/2012, ze dne 9.10.2012 

č.pl. 663-136/2012, ze dne 24.10.2012 č.pl. 671-136/2012, ze dne 18.10.2012, č.pl. 669-

136/2012. Věcné břemeno bude zpoplatněno 1,- Kč za 1 pozemek. 

Občané, u kterých bude zřízeno břemeno na trubní vedení středotlakého plynovodu obdrží 

za strpení tohoto břemene částku 1,- Kč.  

12. SMLOUVA EKOVAK  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení  Smlouvy o dílo s firmou Ekovak Dobříš IČ 

24728756 na zajištění technologického dozoru nad provozem a činnost odpovědného 

zástupce pro provozování ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

včetně havarijní služby v rozsahu a za podmínek dle specifikace ve stávající smlouvě. 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy na dobu neurčitou a pověřuje místostarosty 

předložit návrh smlouvy o dílo na příštím zastupitelstvu. 

      13.RŮZNÉ 

a) Na základě žádosti MUDr. Zbyňka Macha ze dne 13.5.2013 zastupitelstvo schvaluje 

příspěvek na běžecký závod Pičínská desítka ve výši 1.000,- Kč. 

b) Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy příspěvek na pořádání Dětského dne, který se bude 

konat pod organizačním zajištěním OÚ Pičín a SDH Pičín dne 1.6.2013 u rybníku Draha ve výši 

5.000,- Kč. 

  

14.USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZO 5/2013 DNE 16.5.2013 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

1. Doplněný program jednání. 

2. Zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha 

3. Ověřovatelky Milanu Mišůnovou a Moniku Peniakovou. 

4. Změnu úředních hodin v pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 

17.00 do 18.00 

5. Demolici kotelny u ZŠ a MŠ Pičín a s odvoz nepoužívaného kotle do sběrných surovin.  

6. Účetní závěrku za rok 2012 k 31.12.2012. 

7. Rozpočtové opatření č. 3. 



8.  V souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů stanovuje zastupitelstvo Obce Pičín kompetenci místostarostů a to každého 

samostatně k provádění jednotlivých rozpočtových opatření takto: V případě, že se 

nezvyšuje celkový rozpočet výdajů obce je v kompetenci místostarostů provádět 

rozpočtová opatření v rámci paragrafů bez schválení zastupitelstvem.  Dále mohou 

místostarostové provádět rozpočtová opatření samostatně jen v případech 

rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, v 

případech, kdy zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v 

případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, v případech, kdy 

včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 

překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, dále v případech úhrady pokut, 

penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo 

na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění. 

9. Ing. Miroslava Kupku, držitele licence pro výkon činnosti odborného lesního 

hospodáře vydaného MÚ Příbram, odborem ŽP dne 26.10.2012, nabytí právní moci 

27.10.2012 č.j. MěÚPB 59351/2012/OŽP/Bí, spis. zn. SZ MěÚPB 5935102012/OŽP/Bí 

jako odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích ve vlastnictví obce Pičín a 

odměnu za tuto činnost ve výši 500,- Kč za rok. 

10. Stanislava  Vokurku a Milanu Mišůnovou, aby obec zastupovali v Plynofiku jako 

členové výboru Plynofiku. 

11.  Zatížení  obecních  pozemků par.č.185/2, par.č.367/6, par.č.400, par.č.1403/2, 

par.č.1403/6, par.č.1413, par.č.1424/1, par.č.1426/1, par.č.1426/3, par.č.1434/4, 

par.č.80/12, par.č.136/2, par.č.164/15, par.č.1037/4, par.č.1038/9, par.č.1038/12, 

par.č.1403/1, par.č.1403/4, par.č.1403/5, par.č.1403/7, par.č.1403/11, 

par.č.1403/17, par.č.1403/18, par.č.1405/1, par.č.1469/1, par.č.1477, par.č.1521/4, 

par.č.1279/1, par.č.1312/2, par.č.1312/3, par.č.1312/5, par.č.1312/25, 

par.č.1312/37, par.č.1312/39, par.č.1312/40, par.č.1312/52, par.č.1313/1, 

par.č.1313/4, par.č.1313/5, par.č.1313/11, par.č.1315/3, par.č.1315/17, 

par.č.1315/18, par.č.1315/20, par.č.1316, par.č.1353/2, par.č.1410/3, par.č.1410/17, 

par.č.1410/18, par.č.1478/1, par.č.1501/1, par.č.1462/1, par.č.1462/, par.č.1513/83, 

par.č.29/1, par.č.29/5, par.č.29/14, par.č.54/2, par.č.58/1, par.č.58/7, par.č.833/7, 

par.č.834/16, par.č.1453/1, par.č.1455/1 a par.č.1456/1 zapsaných KÚ pro SK, KP 

Příbram na LV č.10001 v k.ú.Pičín, a to věcným břemenem  týkajícího se práva  

uložení a vedení  středotlakého plynovodu přes výše cit. pozemky ve prospěch RWE 

GasNet,s.r.o., se sídlem Klíšská 940,PSČ 401 17 Ústí nad Labem IČO: 27295567, DIČ: 

CZ27295567, bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 17663193/0300,  dle  geometrických 

plánů: ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012, ze dne 15.10.2012, č.pl. 668-136/2012, 

ze dne 9.10.2012 č.pl. 663-136/2012, ze dne 24.10.2012 č.pl. 671-136/2012, ze dne 



18.10.2012, č.pl. 669-136/2012. Věcné břemeno bude zpoplatněno 1,- Kč za 1 

pozemek. 

12.  Pro občany, u kterých bude zřízeno břemeno na trubní vedení středotlakého 

plynovodu, za strpení tohoto břemene částku 1,- Kč.  

13. Prodloužení  Smlouvy o dílo s firmou Ekovak Dobříš IČ 24728756 na zajištění 

technologického dozoru nad provozem a činnost odpovědného zástupce pro 

provozování ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

včetně havarijní služby v rozsahu a za podmínek dle specifikace ve stávající smlouvě. 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy na dobu neurčitou a pověřuje 

místostarosty předložit návrh smlouvy o dílo na příštím zastupitelstvu. 

14. Příspěvek na běžecký závod Pičínská desítka ve výši 1.000,- Kč. 

15. Příspěvek na pořádání Dětského dne, který se bude konat pod organizačním 

zajištěním OÚ Pičín a SDH Pičín dne 1.6.2013 u rybníku Draha ve výši 5.000,- Kč. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

1. Informaci o aukcích plynu a energie. 
2. Informace o kanalizaci a ČOV a o dalším postupu prací. 
3. Informaci ke změně ÚP č.5. 
4. Informaci o hospodaření obce a finančních výkazech za duben 2013. 
5. Informaci o provozních výdajích na školu a jejich financování.  

Jednání ZO skončilo v 19.45 

 

…………………………………………………………………………… 

Stanislav Vokurka, místostarosta 

 

…………………………………………………………………………… 

Lenka Kupková, místostarostka 

 

…………………………………………………………………………… 

Milana Mišůnová, ověřovatelka 

 

…………………………………………………………………………… 

Monika Peniaková, ověřovatelka                                                                           Vyvěšeno dne 27.5.2013 


