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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 

20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín 

Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra 

Grubnerová, Ing. Michal Kreš, Ing. Petr Kollert, Oldřich Mezera, MVDr. Dana 

Svobodová, Felix Šámek, Mgr. Krejzová Vladimíra (ředitelka ZŠ a MŠ Pičín) 

Zahájení zasedání zastupitelstva: 

Zasedání Zastupitelstva obce Pičín bylo zahájeno v 18.30 hodin starostkou obce 

RNDr. Lenkou Kupkovou. Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo 

řádně svoláno a informace o konání zasedání byla na úřední desce zveřejněna 

zákonem stanovenou dobu. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce a doručena mailem zastupitelům. 

Předsedající dále konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů 

zastupitelstva a že zasedání je usnášeníschopné. 

 

1.Schválení a doplnění programu 

Na návrh starostky obec byl program doplněn o bod 20. Dešťová kanalizace, bod 

21. Bioodpad, bod 22. Žádost Svazu včelařů, na návrh starostky a zastupitele 

Ing. Michala Kreše o bod 23. Dětské hřiště.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1. Schválení a doplnění programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele 

3. ZŠ a MŠ Pičín – příspěvek paní ředitelky Mgr. Vladimíry Krejzové 

4. Volba předsedy kontrolního výboru 

5. Volba členů kontrolního výboru 

6. Volba správce rozpočtu 

7. Inventura k 31.12.2014 

8. Smlouva s RWE 

9. Kupní smlouva – prodej částí obecního pozemku, které vznikly oddělením 

pozemku č.parc. 1403/11 dle geometrického plánu č. 695-24/2014 

10. Faktura za opravu komunikací 

11. Faktura za prodloužení veřejného osvětlení 

12. Rozpočtová opatření 

13. Rozpočet na rok 2015 

14. Svoz komunálního odpadu v roce 2015 

15. Informace o přezkoumání hospodaření obce dne 26.11.2014 

16. Den malých obcí 2.12.2014 

17. Příloha č. 2 ke smlouvě s Ekokomem a.s. o výpůjčce nádob 

18. Advent, ohňostroj a Mikulášská besídka 

19. Územní plán 

20. Dešťová kanalizace 

21. Bioodpad 

22. Žádost Svazu včelařů 

23. Dětské hřiště 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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2. Volba ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Felixe Šrámka a Oldřicha Mezeru, 

zapisovatelem Ing. Josefa Bedřicha. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín určuje ověřovateli zápisu Felixe Šrámka a Oldřicha 

Mezeru a zapisovatelem Ing. Josefa Bedřicha.  

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3.ZŠ a MŠ Pičín – příspěvek paní ředitelky Mgr. Vladimíry Krejzové 

Ředitelka základní a mateřské školy Pičín informovala nové zastupitele o situaci 

ve škole, o dosavadní spolupráci obce se školou a o počtu žáků. Předložila 

zastupitelstvu účetní výkazy k 31.9.2014. Informovala o tom, že na pískovišti je 

třeba doplnit písek a provádět důslednou kontrolu pořádku. Při této příležitosti 

seznámila starostka paní ředitelku s částí návrhu rozpočtu obce na rok 2015, 

která se týká ZŠ a MŠ Pičín. Dále starostka informovala o zadání zpracování 

statického posudku na strop nad 1. patrem školy a podlahy na půdě.  

Ředitelka základní a mateřské školy Pičín požádala zastupitelstvo o souhlas 

s příležitostným pronájmem tělocvičny Základní a mateřské školy Pičín pro 

volnočasové cvičení s nájmem 100,- Kč za lekci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín souhlasí s příležitostným pronájmem tělocvičny 

v budově Základní školy a mateřské školy Pičín, č.p. 23 za cenu 100,- Kč za 

lekci.  

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4.Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Zastupitel Ing. Michal Kreš navrhl zastupitele Felixe Šrámka. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín volí předsedou kontrolního výboru Felixe Šrámka. 

Odměna za výkon funkce předsedy kontrolního výboru mu bude poskytnuta od 

1.12.2014. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5.Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 

výboru. Zastupitel Felix Šrámek navrhl zvolit členy kontrolního výboru zastupitele 

Oldřicha Mezeru a Ing. Michala Kreše. Další návrhy nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín volí členem kontrolního výboru zastupitele Oldřicha 

Mezeru. Odměna za výkon funkce člena kontrolního výboru mu bude poskytnuta 

od 1.12.2014. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín volí členem kontrolního výboru zastupitele Ing. Michala 

Kreše. Odměna za výkon funkce člena kontrolního výboru mu bude poskytnuta 

od 1.12.2014. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

6.Volba správce rozpočtu 

Zastupitelka Věra Grubnerová navrhuje zvolit správcem rozpočtu zastupitele Ing. 

Josefa Bedřicha. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín volí správcem rozpočtu Ing. Josefa Bedřicha. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

7.Inventura k 31.12.2014 

Starostka obce navrhla složení inventarizační komise ve složení Ing. Michal Kreš 

– předseda, členové: Milana Mišůnová, Felix Šrámek, Ladislav Kokštein, Miloš 

Koudela. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje inventarizační komisi ve složení Ing. Michal 

Kreš – předseda, členové: Milana Mišůnová, Felix Šrámek, Ladislav Kokštein, 

Miloš Koudela. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Starostka předala předsedovi inventarizační komise Plán inventur na rok 2014 a 

uložila mu, aby inventury byly provedeny v souladu s tímto plánem. Inventury 

budou zahájeny dne 21.11.2014 a ukončeny do 12.1.2014.  

 

8.Smlouva s RWE 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení –

číslo smlouvy 9414002353/180931 s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 

Labem, IČ 27295567 a pověřuje starostku RNDr. Lenku Kupkovou a 

místostarostu Stanislava Vokurku podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
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9.Kupní smlouva – prodej částí obecního pozemku, které vznikly 

oddělením pozemku č.parc. 1403/11 dle geometrického plánu č. 695-

24/2014 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje kupní smlouvu na prodej částí obecního 
pozemku, které vznikly oddělením pozemku č.parc. 1403/11 dle geometrického 

plánu č. 695-24/2014 o výměře celkem 19 m2  a to výměry o velikosti 17 m2  z 
pozemku par.č.1403/11, která je označena písmenem „c+d“ a výměry o velikosti 

2 m2  z pozemku par.č.1403/11, která je označena písmenem „f“ za kupní cenu 
110,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2.090,- Kč, a to p.Vratislavu  
Zítkovi (id.1/2) a p.Simoně Burešové (id.1/2), oba bytem Pičín 64. Záměr byl 

vyvěšen od 4.6.2014 do 25.6.2014 na úřední desce i na elektronické úřední 
desce a byl schválen usnesením ZO dne 26.6.2014.  

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

10.Faktura za opravu komunikací 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o ukončení prací na opravě místních 

komunikací v obci, předložil Zápis o předání a převzetí díla ze dne 19.11.2014. 

Za provedené práce byla vystavena faktura v souladu se Smlouvou o dílo č. 7 -

0185A/13- s firmou Porr a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 

837, IČ 43005560 ze dne 16.9.2014 schválenou usnesením ZO ze dne 

24.7.2014. 

 

11.Faktura za prodloužení veřejného osvětlení 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o ukončení dílčí etapy prací na 

Rozšíření sítě VO, předložil  Zápis o předání a převzetí díla ze dne 8.10.2014. Za 

provedené práce byla vystavena faktura v souladu se Smlouvou o dílo č. 5/2014 

s firmou MERCATOR, s.r.o. se sídlem Štítkova 233/1, Praha 1, IČ 47053135 ze 

dne 15.9.2014 schválenou usnesením ZO ze dne 4.9.2014. 

 

12.Rozpočtová opatření 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí schválené rozpočtové opatření číslo 9  a 

schvaluje rozpočtové opatření číslo 10. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

13.Rozpočet na rok 2015 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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14.Svoz komunálního odpadu v roce 2015 

Starostka informovala o cenách za svoz komunálního odpadu v roce 2015 a 

zahájení prodeje známek na popelnice od 1.12.2014. 

 

 

15.Informace o přezkoumání hospodaření obce dne 26.11.2014 

Starostka informovala o dílčím přezkoumání hospodaření obce dne 26.11.2014. 

 

16.Den malých obcí 2.12.2014 

Starostka informovala o Dnu malých obcí dne 2.12.2014. Ze zastupitelů projevil 

zájem o účast Ing. Michal Kreš. Starostka zajistí jeho registraci a úhradu 

účastnického poplatku. 

 

17.Příloha č. 2 ke smlouvě s Ekokomem a.s. o výpůjčce nádob 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Přílohu č. 2 EČ 60/0376 ke smlouvě 

s Ekokomem, a.s., Na Pankráci 1685017, Praha 4, IČ 251 34 701,  o výpůjčce 

nádob a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

18.Advent, ohňostroj a Mikulášská besídka 

Dne 28. 12. 2014 proběhne před pičínskou restaurací zahájení Adventu a 

rozsvícení vánočního stromu. Součástí akce bude jarmark z výrobků dětí ZŠ a MŠ 

Pičín od 15.00 v sále restaurace. Občerstvení zajistí Červený kříž, od 16.00 se 

budou zpívat koledy  a rozsvítí se vánoční strom, od 17.00 bude ohňostroj na 

fotbalovém hřišti. Dne 6. 12. 2014 bude v sále restaurace Mikulášská besídka a 

po ní Mikulášská nadílka pro děti od cca 15.30 hodin. Čerty a Mikuláše zajistí 

SDH Pičín, nákup Mikulášské nadílky zajistí zastupitel Ing. Josef Bedřich. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje příspěvek na zahájení Adventu dne 

28.11.2014 na ohňostroj ve výši 3.000,- Kč, příspěvek Červenému kříži na 

zajištění občerstvení na tut akci ve výši do 1.500,- Kč, příspěvek na Mikulášskou 

nadílku pro děti dne 6.12. ve výši do 3.000,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

19.Územní plán 

Starostka informovala o dosud provedených změnách územního plánu obce Pičín. 

Proběhla diskuze k případným dalším změnám a jejich rozsahu. Starostka dále 

konstatovala, že bude potřeba zadat zpracování všech změn územního plánu do 

jednoho výkresu a do jedné souhrnné textové zprávy. 
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20.Dešťová kanalizace 

Starostka informovala o potřebě vyčištění dešťové kanalizace v obci a o 

předběžném jednání s SDH Pičín o provedení tohoto čištění za jejich pomoci. Do 

konce roku bude v závislosti na počasí provedena zkouška, zda by vyčištění 

dešťové kanalizace bylo možné za použití techniky SDH Pičín a zásahové 

jednotky. Dále starostka informovala o potřebě zpracovat podklad o dešťové 

kanalizaci ve formě jednoduchého pasportu, protože na obci neexistuje souhrnná 

dokumentace průběhu dešťové kanalizace. 

 

21.Bioodpad 

Starostka informovala o nové legislativě, která ukládá obcím zajistit sběr 

bioodpadu. Na příští jednání budou připraveny cenové nabídky na zajištění této 

služby.  

 

22.Žádost Svazu včelařů 

Český svaz včelařů předložil žádost o finanční příspěvek na zajištění činnosti 

včelařské organizace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje finanční příspěvek na zajištění činnosti 

včelařské organizace ve výši 1.500,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

23.Dětské hřiště 

Zastupitel Ing. Michal Kreš informoval o zájmu rodičů, kteří navštěvují s dětmi 

dětské hřiště o umístění mobilní toalety. Předložil také cenové nabídky na 

pronájem nebo koupi těchto zařízení. Proběhla diskuze k předloženému návrhu. 

Zastupitelé chtějí do jarních měsíců podrobněji zmapovat možnosti nájmu a 

soulad s platnými hygienickými předpisy tak, aby v případě, že umístění 

mobilních toalet na dětském hřišti neodporuje žádným předpisům, bylo možné 

v měsíci květnu tyto toalety na hřiště zkušebně umístit. Byly vzneseny námitky 

především z obavy, zda bude možné zajistit čistotu toalet. 

 

  

Jednání zastupitelstva skončilo ve 20.15 

 

 

RNDr. Lenka Kupková, starostka obce 

 

 

Felix Šrámek, ověřovatel 

 

 

Oldřich Mezera, ověřovatel 


