
ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN  

konaného dne 

 4.9. 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: Milana Mišůnová, Ing. Petr Kollert 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Schválení  a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

2. Veřejná zakázka oprava komunikací 

3. Těžba v obecním lese 

4. Stížnost pana Ing.  Petra Kollerta st. ve věci znečišťování povrchových vod 

5. Informace o geometrických plánech pro Plynofik  

6. Prodej obecního pozemku parc. číslo 1312/79 k.ú. Pičín dle GP 00688-

032/2013 

7. Prodej obecního pozemku parc. číslo 1403/26 k.ú. Pičín dle GP 704-

51/2014 

8. Dělení pozemků dle GP 694-73/2014  

9. Dělení pozemku parc.č. 366 k.ú. Pičín 

10.Prodloužení veřejného osvětlení 

11.Smlouva o věcném břemeni ČEZ 

12.Změna smluvních podmínek na jističe ČEZ  

13.Smlouva na pronájem prodejny 

14.Rozpočtové opatření č. 5 a 6  

15.Mimořádná fyzická inventura hmotného majetku, jmenování inventarizační 

komise 

16.Pololetní výkazy ZŠ a MŠ Pičín 

17.Různé 

18.Usnesení 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Schválení  a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

Program byl doplněn a schválen. Zapisovateli byli všemi hlasy schváleni Milana 

Mišůnová a Ing. Petr Kollert. Zapisovatelem byl jmenován Ing. Josef Bedřich. 

Schváleno všemi hlasy. 

 

 



2. Veřejná zakázka oprava komunikací 

Smlouva dosud nebyla podepsána, bude podepsaná v průběhu měsíce září. Je 

třeba zkoordinovat postup na úsecích, kde bude prodlouženo veřejné osvětlení. 

3. Těžba v obecním lese 

Byla přečtena informace Ing. Miroslava Kupky o těžbě v obecním lese v průběhu 

zimních měsíců 2014 – 2015. V září až říjnu dojde k vyznačení těžby. 

Harmonogram těžby a těžba  (viz příloha) byly schváleny všemi hlasy. 

4. Stížnost pana Ing.  Petra Kollerta st. ve věci znečišťování 

povrchových vod 

Zastupitelé byli seznámeni se stížností Ing. Petra Kollerta st. ze dne 9.8.2014 

Žádost o zrušení rohodnutí OÚ Pičín ve věci likvidace splaškových a srážkových 

vod na pozemku čp. 183 Pičín p. Vydráře (viz příloha). Zastupitelé byli 

informováni o vývoji celého případu. S obsahem dopisu – odpovědi panu Ing. 

Kollertovi (viz příloha) zastupitelstvo souhlasilo všemi hlasy. Pověřilo 

místostarostku Lenku Kupkovou, aby dopis Ing. Kollertovi odeslala. 

5. Informace o geometrických plánech pro Plynofik  

Starosta informoval o geometrických plánech pro Plynofik (viz příloha) 

6. Prodej obecního pozemku parc. číslo 1312/79 k.ú. Pičín dle GP 

00688-032/2013,  

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy prodej obecního pozemku parc. číslo 

1312/79 k.ú. Pičín dle GP 00688-032/2013 (viz příloha) za cenu 110,- Kč/m2 

Stanislavu Vokurkovi a Zuzaně Vokurkové, oba Pičín čp.110 a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. Záměr byl 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. 

7. Prodej obecního pozemku parc. číslo 1403/26 k.ú. Pičín dle GP 

704-51/2014  

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy prodej obecního pozemku parc. číslo 

1403/26 k.ú. Pičín dle GP 704-51/2014 (viz příloha) za cenu 110,- Kč/m2 panu 

Petru Herynkovi, bytem Šimáčkova 22, Praha 7 a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy. Záměr byl vyvěšen po celou zákonnou lhůtu na úřední desce a na 

elektronické úřední desce. 

8.  Dělení pozemků dle GP 694-73/2014  

Zastupitelstvo schvaluje dělení pozemku dle předloženého GP  694-73/2014 a 

znění smlouvy ( viz příloha) a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 



9. Dělení pozemku parc.č. 366 k.ú. Pičín 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby zajistil opravu GP na dělení pozemku 

parc. č. 366 dle rozhodnutí zastupitelstva. 

10. Prodloužení veřejného osvětlení 

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy  úhradu faktury za vypracování PD Pičín – 

rozšíření veřejného  osvětlení 1. A 2. Etapa ( vedení VO cca 550 m, 11 x stožár) 

za 24.000,- Kč bez DPH Firmě Krásnohorská elektro s.r.o., IČ 26422310, Krásná 

Hora nad Vtavou 172 

Místostarosta Stanislav Vokurka předložil nabídky na prodloužení veřejného 

osvětlení – viz příloha. Z předložených nabídek byla pro realizaci zakázky 

zastupitelstvem vybraná firma Mercator s.r.o. Šítkova 233/1, Praha 1 IČ 

47053135, jejíž předložená nabídka  491 300,50 Kč bez DPH byla nejnižší. 

Schváleno všemi hlasy. Další nabídky předložily firmy:  ELDOR II spol. s.r.o. Hatě 

545, 26101 Příbram III, IČ 42726832 – 538 198,50 Kč bez DPH a Hošna Miloslav 

Podlesí 279, Příbram 5403052050, 549 828,50 bez DPH. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou.  

11. Smlouva o věcném břemeni ČEZ 

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy smlouvu o věcném břemeni ČEZ (viz 

příloha) 

12. Změna smluvních podmínek na jističe ČEZ  

Starosta informoval o podpisu smlouvy (viz příloha) na nové jističe na veřejné 

osvětlení, u kterých se při revizi zjistilo, že neodpovídají kapacitě a byly 

vyměněny. Jednalo se o uvedení Smlouvy do souladu se skutečným stavem. 

Smlouva na pronájmu prodejny 

13. Smlouva na pronájem prodejny 

Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy na pronájem prodejny s paní Hanou 

Fiřtovou (viz příloha) a pověřuje starostu, aby jí s nájemcem podepsal. 

14. Rozpočtová opatření č. 5 a 6 

Rozpočtové opatření č.5 a č.6 bylo schváleno všemi hlasy. 

15. Mimořádná fyzická inventura hmotného majetku, jmenování 

inventarizační komise 

Starosta jmenoval inventarizační komisi  k provedení mimořádné fyzické 

inventury hmotného majetku ve složení: Monika Peniaková, Jarmila Krásová, 

Milana Mišůnová, Ladislav Kokštein,  Miloš Koudela.  

 



16. Výkazy ZŠ a MŠ Pičín k 30.6.2014 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou účetní závěrku ZŠ a MŠ Pičín 

k 30.6.2014 a schvaluje všemi hlasy její obsah. 

17. Různé 

Příští schůze zastupitelstva bude dne 2.10.2014. 

18. Usnesení 

Zastupitelstvo  Obce Pičín schvaluje: 

1. Doplněný program jednání, ověřovatele Milanu Mišůnovou a Ing. Petra 

Kollerta, zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha.  

2. Těžbu v obecním lese v průběhu zimních měsíců 2014 – 2015 a 

harmonogram těžby a těžba  (viz příloha). 

3. Obsah dopisu – odpovědi panu Ing. Kollertovi (viz příloha). 

4. Prodej obecního nově vzniklého obecního 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 panu Stanislavu a Zuzaně Vokurkovým, oba Pičín 

čp.110. Záměr byl 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. 

5. Prodej  obecního pozemku 1403/26 k.ú. Pičín dle geometrického plánu 

704-51/2014 ostatní plocha o výměře 114m2 za kupní cenu 110,- Kč panu 

Petru Herynkovi, bytem Šimáčkova 22, Praha 7. Záměr byl 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. 

6. Dělení pozemku dle předloženého GP  694-73/2014 a znění smlouvy ( viz 

příloha). 

7. Znění smlouvy na pronájem prodejny s paní Hanou Fiřtovou (viz příloha). 

8. Úhradu faktury za vypracování PD Pičín – rozšíření veřejného  osvětlení 1. 

a 2. etapa ( vedení VO cca 550 m, 11 x stožár) za 24.000,- Kč bez DPH 

Firmě Krásnohorská elektro s.r.o., IČ 26422310, Krásná Hora nad Vtavou 

172 

9. Firmu Mercator s.r.o. Šítkova 233/1, Praha 1 IČ 47053135 na realizaci 

veřejné zakázky Rozšíření veřejného  osvětlení 1. a 2. etapa za 

nabídkovou cenu 491 300,50 Kč bez DPH a podpis smlouvy s touto firmou. 

10.Smlouvu o věcném břemeni ČEZ (viz příloha) a podpis této smlouvy. 

11.Smlouvy (viz příloha) na nové jističe na veřejné osvětlení. 

12.Rozpočtové opatření č.5 a 6. 

13.Účetní závěrku ZŠ a MŠ Pičín k 30.6.2014. 

 

 



Zastupitelstvo Obce Pičín  bere na vědomí: 

1. Informaci starosty, že  smlouva na opravu komunikací dosud nebyla 

podepsána, bude podepsaná v průběhu měsíce září. Je třeba zkoordinovat 

postup na úsecích, kde bude prodlouženo veřejné osvětlení. 

2. Informaci o stížnosti Ing. Petra Kollerta st. ze dne 9.8.2014 Žádost o 

zrušení rohodnutí OÚ Pičín ve věci likvidace splaškových a srážkových vod 

na pozemku čp. 183 Pičín p. Vydráře (viz příloha) a informaci o vývoji 

celého případu. 

3. Informaci starosty o geometrických plánech pro Plynofik (viz příloha). 

4. Jmenování inventarizační komise  k provedení mimořádné fyzické 

inventury hmotného majetku ve složení: Monika Peniaková, Jarmila 

Krásová, Milana Mišůnová, Ladislav Kokštein,  Miloš Koudela.  

5. Konání příští schůze zastupitelstva bude dne 2.10.2014. 

 

 

Zastupitelstvo Obce Pičín ukládá: 

1. Místostarostce Lence Kupkové, aby zajistila odeslání odpovědi na stížnost 

Ing. Petra Kollerta. 

2. Starostovi, aby podepsal smlouvu na prodej obecního pozemku parc. číslo 

1312/79 k.ú. Pičín dle GP 00688-032/2013 (viz příloha) za cenu 110,- 

Kč/m2. 

3. Starostovi, aby podepsal smlouvu na prodej obecního pozemku parc. číslo 

1403/26 k.ú. Pičín dle geometrického plánu 704-51/2014 (viz příloha) za 

cenu 110,- Kč/m2. 

4. Starostovi obce, aby zajistil opravu GP na dělení pozemku parc. č. 366 dle 

rozhodnutí zastupitelstva. 

5. Starostovi obce, aby podepsal kupní smlouvu dle předloženého GP  694-

73/2014. 

6. Starostovi obce, aby podepsal smlouvu na pronájem prodejny s paní 

Hanou Fiřtovou (viz příloha) 

7. Starostovi obce, aby podepsal smlouvu s Firmou Mercator s.r.o. Šítkova 

233/1, Praha 1 IČ 47053135 na realizaci veřejné zakázky Rozšíření 

veřejného  osvětlení 1. a 2. etapa za nabídkovou cenu 491 300,50 Kč bez 

DPH. 

 Schůze skončila ve 20.00 hodin 

Josef Mezera, starosta obce 

 

Milana Mišůnová, ověřovatelka 

Ing. Petr Kollert, ověřovatel 


