
ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN  
konaného dne 

 24.7. 2014 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

 

Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. 
Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Monika 

Peniaková, Jarmila Krásová, Milana Mišůnová 
Ověřovatelé zápisu: Monika Peniaková, Jarmila Krásová 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. Schválení a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

2. Jmenování komise na otvírání obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek 

3. Výběr dodavatele na akci Oprava místních komunikací v obci Pičín 
4. Schválení výběru dodavatele na akci Oprava místních komunikací 

v obci Pičín 
5. Pověření finančnímu a kontrolnímu výboru 

6. Pronájem prodejny  

7. Příspěvky pro ZŠ a MŠ Pičín na plavání a na hory, schválení odměn 
8. Žádosti vlastníků poz.č. 1313/17 a 1312/55 na odkup pozemků v  

ochranném pásmu rušeného plynovodu na „Vršku“ 
    9.  Prodej pozemku 1312/79 k.ú.Pičín dle GP č. 688-32/2013 

10. Informace o 725. výročí založení obce 
11.Odkup  poz.č.366/2 zahrady o vým. 25 m2 v k.ú.Pičín dle   geometrického  
plánu č.pl.706-118/2014 od p.Jana Jirků 

12.Plynofik - schválení obsahu smluv o zřízení věcného břemene- 
služebnosti  dle geometrického plánu č.pl.711-92/2014 a č.pl.708-

30/2014 a jejího podpisu 
13. Příspěvek na sousedské posezení houbařů. 

14. Revokace chyby v zápisu ze dne 20.3.2014 

15. Různé 
16. Usnesení 

 
1.Schválení a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

Program byl schválen a doplněn u bodu 7. o schválení odměn a dále o 
body 11.Odkup  poz.č.366/2 zahrady o vým. 25 m2 v k.ú.Pičín dle 

geometrického  plánu č.pl.706-118/2014 od p.Jana Jirků, 12. Plynofik - 
schválení obsahu smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti  dle 

geometrického plánu č.pl.711-92/2014 a č.pl.708-30/2014 a jejího 
podpisu, 13. Příspěvek na sousedské posezení houbařů. Ověřovatelkami 

byly schváleny Monika Peniaková a Jarmila Krásová. Zapisovatelem byl 
zvolen Ing. Josef Bedřich. Schváleno všemi hlasy. 

 
2. Jmenování komise na otvírání obálek a komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek 
Zastupitelstvo schválilo složení komise pro otvírání obálek s nabídkami a 

pro posouzení a hodnocení nabídek na akci OPRAVA MÍSTNÍCH  



KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN  a jmenuje komisi ve složení: 

Josef Mezera, Stanislav Vokurka, RNDr. Lenka Kupková, Ing Josef Bedřich, 
Ing. Petr Kollert, Lenka Brettlová, Monika Peniaková, Milana Mišůnová, 

Jarmila Krásová. Schváleno všemi hlasy. 

 
3. Výběr dodavatele na akci Oprava místních komunikací v obci 

Pičín 
Komise pro otvírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení 

nabídek na akci OPRAVA MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN provedla 
vyhodnocení deseti došlých nabídek a provedla výběr dodavatele. 

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější byl současně 
vyzýván k zahájení jednání o smlouvě do 8.8.2014. Schváleno všemi 

hlasy. 
ZO vzalo na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou 

předložila komise pro posouzení a hodnocení nabídek, ustanovená pro 
výběr dodavatele na akci OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN. 

 
4.Schválení výběru dodavatele na akci Oprava místních 

komunikací v obci Pičín 

 
Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ZO 

Pičín rozhodlo, že nejvhodnější nabídky předložili uchazeči v tomto pořadí: 
1. Pořadí: Porr, a.s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ 

43005560 

2. Pořadí: BEVI STAV a.s., nám. Kinských 741/6, Praha 5, IČ 

24309184 

3. Pořadí: Silnice Chmelíř s.r.o., Rychtaříkova 2173/1,  Plzeň,  IČ 

27977951 

4. Pořadí: BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, IČ 43792553 

5. Pořadí: Kosta Příbram s.r.o. , Husova 256, Příbram VI, IČ 26509601 

6. Pořadí: Viamo Praha spol. s.r.o., Za mototechnou 1619, Praha 5,  

IČ 26449587 

7. Pořadí: ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  Strakonice, IČ 26018055 

8. Pořadí: Stavební spol. Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, Praha 

5- Radotín,  

IČ 27146324 

9. Pořadí: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744 

10.Pořadí: Silnice TS s.r.o., Voznice-Chouzavá 205, Mníšek pod Brdy, IČ 
25796160 

 
ZO schválilo na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek na akci  OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN vítězem výběrového 
řízení firmu Porr, a.s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ 

43005560, jejíž předložená cenová nabídka 769.008,- Kč bez DPH byla 
nejnižší a která zároveň splnila všechny podmínky stanovené výzvou.  



 

ZO pověřuje  starostu obce, aby podepsal smlouvu s vybraným 
uchazečem, a aby jménem zadavatele informoval zúčastněné firmy o 

výsledku výběrového řízení a o pořadí uchazečů. 

 
5.Pověření finančnímu a kontrolnímu výboru 

Starosta předal finančnímu a kontrolnímu výboru pověření k provedení 
kontroly do 31.8.2014.  

 
6. Pronájem prodejny  

Protože vybraná zájemkyně paní Simona Burešová o pronájem prodejny 
v Pičíně sdělila, že nemá zájem pronájem realizovat, zastupitelstvo na 

svém zasedání dne rozhodlo o paní Haně Fiřtové jako o další v pořadí při 
výběru nájemce prodejny. Paní Fiřtová bude o výběru informována a bude 

vyzvaná, aby neprodleně do 1.8.2014 zahájila s Obcí Pičín v jednání o 
pronájmu prodejny a doložila potřebná živnostenská oprávnění 

k provozování obchodu. 
 

7. Příspěvky pro ZŠ a MŠ Pičín na plavání a na hory, schválení 

odměn 
Žádost (viz příloha) byla schválen všemi hlasy, odměny pro ředitelku školy 

(viz příloha) byly schváleny všemi hlasy. 
 

8.Žádosti vlastníků poz.č. 1313/17 a 1312/55 k.ú.Pičín na odkup 
pozemků v ochranném pásmu rušeného plynovodu na „Vršku“ 

Žádosti o odkup pozemků v rušeném ochranném pásmu plynovodu budou 
zatím obcí evidovány. Předpokládá se, že předmětné pozemky 

v ochranném pásmu budou nabídnuty vlastníkům pozemků, které sousedí 
s předmětnými pozemky v ochranném pásmu na „Vršku“. 

 
9.Prodej pozemku 1312/79 k.ú.Pičín dle GP č. 688-32/2013  

Zastupitelstvo Obce Pičín projednalo žádost p.Stanislava Vokurky, bytem 
262 25 Pičín čp.110,  o odkup nově vzniklého pozemku par.č.1312/79  v 

k.ú.Pičín dle geometrického plánu č.pl.688-32/2013 , a to  za kupní cenu 

ve výši 110,- Kč  za 1 m2. Záměr bude vyvěšen  dle ust. z.č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a dle ust. z.č.500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci správního řízení a jejich 
zástupci mohou v průběhu řízení po dobu 15 dnů od data vyvěšení této 

veřejné vyhlášky nahlédnout do spisů tohoto řízení a ve stejné lhůtě 
uplatnit  své připomínky či námitky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve 

věci rozhodnuto  zastupitelstvem  obce. 
 

10. Informace o 725. výročí založení obce 
Starosta informoval o 725. Výročí založení obce v letošním roce. 

 
 

 
 



11.Odkup  poz.č.366/2 zahrady o vým. 25 m2 v k.ú.Pičín dle 

geometrického  plánu č.pl.706-118/2014 od p.Jana Jirků 
 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém  zasedání odkup  poz.č.366/2 

zahrady o vým. 25 m2 v k.ú.Pičín dle geometrického  plánu č.pl.706-
118/2014 od p.Jana Jirků,  bytem  262 25 Pičín čp.58, za kupní cenu ve 

výši 110,- Kč za 1 m2.   Obci je známo, že v  části  odkupovaného 
předmětného pozemku obcí  se    nachází plynárenské zařízení  STL 

s ochranným pásmem, kdy jeho  skutečná  poloha byla  zakreslena v  
 geometrickém plánu ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012, který byl 

potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 31.10.2012 pod č.1506/2012 
k.ú.Pičín, které obec jako věcné břemeno- služebnosti   přijme v kupní 

smlouvě, kterou bude kupovat poz.č.366/2 k.ú.Pičín od p.Jana Jirků. 
 

12. Plynofik - schválení obsahu smluv o zřízení věcného břemene-
služebnosti  dle geometrického plánu č.pl.711-92/2014 a č.pl. 

708-30/2014 a jejího podpisu 
Zastupitelstvu obce byla  předložena PLYNOFIKEM  předmětná  smlouva o 

zřízení věcného břemene-služebnosti  dle geometrického plánu č.pl.711-

92/2014,  v kterém je uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení 
STL včetně rozsahu věcného břemene-služebnosti  ve služebních poz. 

par.č.  1279/1, 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.1313/4, 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 a par.č.1501/1 

vše  dle katastru nemovitostí zapsány na LV č.10001 pro obec a k.ú.Pičín. 
Předmětná smlouva bude uzavřena mezi Obcí Pičín jako povinnou  a RWE 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 
27295567, jako oprávněnou.   

 
Zastupitelstvu obce byla  předložena PLYNOFIKEM  předmětná  smlouva o 

zřízení věcného břemene-služebnosti  dle geometrického plánu č.pl.708-
30/2014,  v kterém je uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení 

STL včetně rozsahu věcného břemene-služebnosti  ve služebném poz. 

par.č. 1313/5  dle katastru nemovitostí zapsaného na LV č.10001 pro obec 
a k.ú.Pičín. Předmětná smlouva bude uzavřena mezi Obcí Pičín jako 

povinnou  a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem,  IČ: 27295567, jako oprávněnou.  Schváleno všemi hlasy. 

 
13.Příspěvěk na sousedské posezení houbařů. 

Příspěvek na sousedské posezení houbařů byl schválen ve výši 2.500,- Kč. 
 

14. Revokace chyby v zápisu ze dne 20.3.2014 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání  schválilo revokaci  ohledně 

schváleného prodeje dle  podané žádosti o prodej  části pozemku 
par.č.1403/1  k.ú.Pičín podle přiloženého zákresu, a to p.Lubomírem 

Typltem, bytem Pičín 153. Jedná se o revokaci zápisu ze zasedání ZO Pičín 
ze dne 20.3.2014 a revokaci Usnesení  č.3/2014 ZO Pičín ze dne 



20.3.2014, z důvodu písařské chyby, kdy dle psaného zápisu ze ZO ze dne 

20.3.2014 tato část poz.č.1403/1 k.ú.Pičín ZO neschválilo k prodeji. 
Schváleno všemi hlasy. 

15. Různé 

- předání podkladů k bytovkám ve vztahu k církevním restitucím 
- požadavek paní Peniakové na umístění světelných ukazatelů rychlosti 

- informace o přípravě komunálních voleb 
- informace o řešení reklamace povrchů komunikací po kanalizaci 

- žádost paní Miriam Červenkové, aby při opravě komunikace nedošlo ke 
zvýšení komunikace před její nemovitostí č.p. 185 a nedošlo tak ke změně 

odtokových poměrů z komunikace, protože nemovitost se nachází pod 
úrovní komunikace 

 
16. Usnesení 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Doplněný program jednání, ověřovatelky Moniku Peniakovou a Jarmilu 

Krásovou. 

2. Složení komise pro otvírání obálek s nabídkami a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na akci OPRAVA MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ V OBCI 

PIČÍN: 

Josef Mezera, Stanislav Vokurka, RNDr. Lenka Kupková, Ing Josef Bedřich, 

Ing. Petr Kollert, Lenka Brettlová, Monika Peniaková, Milana Mišůnová, 

Jarmila Krásová. 

3. Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

ZO Pičín rozhodlo, že nejvhodnější nabídky předložili uchazeči 

v tomto pořadí: 

První pořadí: Porr, a.s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ    
43005560 

Druhé pořadí: BEVI STAV a.s., nám. Kinských 741/6, Praha 5, IČ 
24309184 

Třetí pořadí: Silnice Chmelíř s.r.o., Rychtaříkova 2173/1,  Plzeň,  IČ 
27977951 

Čtvrté pořadí: BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, IČ 43792553 
Páté pořadí: Kosta Příbram s.r.o. , Husova 256, Příbram VI, IČ 26509601 

Šesté pořadí: Viamo Praha spol. s.r.o., Za mototechnou 1619, Praha 5,  

IČ 26449587 

Sedmé pořadí: ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  Strakonice, IČ 26018055 

Osmé pořadí: Stavební spol. Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, Praha - 
Radotín, IČ 27146324 

Deváté pořadí: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744 

Desáté pořadí: Silnice TS s.r.o., Voznice-Chouzavá 205, Mníšek pod Brdy, 
IČ 25796160 

 



4. Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci  

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN vítězem výběrového řízení 

firmu Porr, a.s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ 43005560, 

jejíž předložená cenová nabídka 769.008,- Kč bez DPH byla nejnižší a 

která zároveň splnila všechny podmínky stanovené výzvou.  

5. Nabídku pronájmu obchodu další zájemkyni paní Haně Fiřtové a v případě 

jejího nezájmu dalšímu uchazeči. 

6. Příspěvek pro ZŠ a MŠ na hory a plavání a odměnu ředitelce školy (viz 

příloha). 

7. Odkup nově vzniklého pozemku par.č.1312/79  v k.ú.Pičín dle 

geometrického plánu č.pl.688-32/2013 , a to  za kupní cenu ve výši 110,- 

Kč  za 1 m2, vyvěšení záměru  dle ust. z.č.128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a dle ust. z.č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v 

průběhu řízení po dobu 15 dnů od data vyvěšení této veřejné vyhlášky 

nahlédnout do spisů tohoto řízení a ve stejné lhůtě uplatnit  své 

připomínky či námitky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto  

zastupitelstvem  obce. 

8. Odkup  poz.č.366/2 zahrady o vým. 25 m2 v k.ú.Pičín dle geometrického  

plánu č.pl.706-118/2014 od p.Jana Jirků,  bytem  262 25 Pičín čp.58, za 

kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2.   Obci je známo, že v  části  

odkupovaného předmětného pozemku obcí  se    nachází plynárenské 

zařízení  STL s ochranným pásmem, kdy jeho  skutečná  poloha byla  

zakreslena v   geometrickém plánu ze dne 19.10.2012, č.pl.670-

136/2012, který byl potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 31.10.2012 pod 

č.1506/2012 k.ú.Pičín, které obec jako věcné břemeno- služebnosti   

přijme v kupní smlouvě, kterou bude kupovat poz.č.366/2 k.ú.Pičín od 

p.Jana Jirků. 

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti  dle geometrického plánu 

č.pl.711-92/2014,  v kterém je uvedena skutečná poloha plynárenského 

zařízení STL včetně rozsahu věcného břemene-služebnosti  ve služebních 

poz. par.č.  1279/1, 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.1313/4, 

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 a par.č.1501/1 vše  dle katastru nemovitostí 

zapsány na LV č.10001 pro obec a k.ú.Pičín. Předmětná smlouva bude 

uzavřena mezi Obcí Pičín jako povinnou  a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 27295567,la jako oprávněnou. 

10.Příspěvek na sousedské posezení houbařů dne 26.7.2014 ve výši 2.500,- 

Kč.  

11.Revokaci  ohledně schváleného prodeje dle  podané žádosti o prodej  části 

pozemku par.č.1403/1  k.ú.Pičín podle přiloženého zákresu, a to 

p.Lubomírem Typltem, bytem Pičín 153. Jedná se o revokaci zápisu ze 

zasedání ZO Pičín ze dne 20.3.2014 a revokaci Usnesení  č.3/2014 ZO 



Pičín ze dne 20.3.2014, z důvodu písařské chyby, kdy dle psaného zápisu 

ze ZO ze dne 20.3.2014 tato část poz.č.1403/1 k.ú.Pičín ZO neschválilo 

k prodeji. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Prodej pozemků v rušeném ochranném pásmu plynovodu na „Vršku“, čeká 

se na další žádosti vlastníků pozemků, které sousedí s předmětnými 

pozemky v ochranném pásmu v této lokalitě. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou předložila komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek, ustanovená pro výběr dodavatele na akci 

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN. 

2. Informaci o předání pověření finančnímu a kontrolnímu výboru k provedení 

kontroly za 1. - 6.2014 do 31.8.2014.  

3. Informaci o 725. Výročí založení obce v letošním roce. 

4. Informaci o předání podkladů k bytovkám ve vztahu k církevním restitucím 

5. Informaci o požadavku paní Peniakové na umístění světelných ukazatelů 

rychlosti 

6. Informaci o přípravě komunálních voleb 

7. Informaci o řešení reklamace povrchů komunikací po kanalizaci 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce: 
1. aby podepsal smlouvu s vybraným uchazečem na akci OPRAVA MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ V OBCI PIČÍN, a aby jménem zadavatele informoval 

zúčastněné firmy o výsledku výběrového řízení a o pořadí uchazečů. 

2. aby podepsal kupní smlouvu na odkup  poz.č.366/2 zahrady o vým. 25 m2 

v k.ú.Pičín dle geometrického  plánu č.pl.706-118/2014 od p.Jana Jirků,  

bytem  262 25 Pičín čp.58, za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2 

3. aby podepsal smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti  dle 

geometrického plánu č.pl.711-92/2014,  v kterém je uvedena skutečná 

poloha plynárenského zařízení STL včetně rozsahu věcného břemene-

služebnosti  ve služebních poz. par.č.  1279/1, 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.1313/4, 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 a par.č.1501/1 vše  dle 

katastru nemovitostí zapsány na LV č.10001 pro obec a k.ú.Pičín. 

Předmětná smlouva bude uzavřena mezi Obcí Pičín jako povinnou  a RWE 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 

27295567, jako oprávněnou.   

4. aby podepsal  smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti  dle 

geometrického plánu č.pl.708-30/2014,  v kterém je uvedena 

skutečná poloha plynárenského zařízení STL včetně rozsahu věcného 
břemene-služebnosti  ve služebném poz. par.č. 1313/5  dle katastru 

nemovitostí zapsaného na LV č.10001 pro obec a k.ú.Pičín. 



Předmětná smlouva bude uzavřena mezi Obcí Pičín jako povinnou  a 

RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  
IČ: 27295567, jako oprávněnou.  

  

5. aby při opravě komunikací prokazatelně upozornil firmu, která bude 
opravu provádět, aby při opravě komunikace nedošlo ke zvýšení 

komunikace před nemovitostí č.p. 185 a nedošlo tak ke změně 
odtokových poměrů z komunikace, protože nemovitost se nachází 

pod úrovní komunikace 
 

 

 

 

 
Skončeno ve 20.15 

 
 

 
 

 
 

Josef Mezera, starosta obce 

 
 

    Monika Peniaková, ověřovatelka 
 

 
Jarmila Krásová, ověřovatelka 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


