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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 

11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín 

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

Grubnerová, Ing. Michal Kreš, Oldřich Mezera, MVDr. Dana Svobodová, Felix 

Šámek, Mgr. Jan Marek, zástupce firmy Dokas 

Omluven: Ing. Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich a Stanislav Vokurka se řádně 

omluvili a přišli o 15 minut později 

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 vyhlášeno a 

informace o konání zasedání byla na úřední desce zveřejněna zákonem stanovenou dobu od 

3.12.2014 do 11.12.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce a doručena 

mailem zastupitelům. 

Předsedající dále konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů 

– celkem 6 členů zastupitelstva je přítomno a 1 člen zastupitelstva se omluvil pro nemoc, 2 členové 

se řádně omluvili, že přijdou o 15 minut později. Zasedání je usnášeníschopné. 

Zápis z minulého zastupitelstva konaného dne 20.11.2014 byl řádně ověřen a nebyly proti němu 

podány námitky.  

 

1.Schválení a doplnění programu 

Na návrh starostky obce byl na program před ostatní projednávané body zařazen 

jako bod č. 3. Vystoupení Mgr. Jana Marka, zástupce DOKASu, další body 

programu byly posunuty a byly zařazeny další body: 19. Smlouva na zimní 

údržbu, 20. Plán zimní údržby v obci Pičín, 21. Dohoda o úpravě smluv s ČEZ, 

22. Zpráva o kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu, 23. Stanovení 

stočného pro podnikatele, 24. Rozpočtová opatření 11. a 12., 25. Nový jízdní řád, 

26. Prodej kaprů na sádce v Pičíně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1. Schválení a doplnění programu 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele 

3. Vystoupení Mgr. Jana Marka, zástupce DOKASU 

4. Schválení rozpočtu na rok 2015 

5. Rozpis zasílání neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ Pičín v roce 2015 

6. Pověření kontrolnímu a finančnímu výboru k provedení kontroly za rok 2014 

7. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML- 01571/14 s ALIS, spol. s r.o. 

8. Dodatek č. 1 - 4 ke smlouvě o dílo č.  617405 s Dokasem Dobříš, s.r.o. 

9. Zabezpečení Obecního úřadu 

10. Krajské dotace na rok 2015 

11. Plynofik 

12. Bioodpad 

13. Informace o probíhajících inventurách 

14. Informace o kontrole hospodaření ze dne 26.11.2014 

15. Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu 2013 

16. Informace o dni malých obcí 

17. Informace o setkání starostů obcí SMSČR (Sdružení místních samospráv) 
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18. Směrnice na rok 2015, jednací řád, organizační řád 

19. Smlouva na zimní údržbu 

20. Plán zimní údržby v obci Pičín 

21. Dohoda o úpravě smluv s ČEZ 

22. Zpráva o kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu 

23. Stanovení stočného pro podnikatele 

24. Rozpočtová opatření 11. a 12. 

25. Nový jízdní řád 

26. Prodej kaprů na sádce v Pičíně.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu MVDr. Danu Svobodovou a Věru 

Grubnerovou, zapisovatelem Ing. Josefa Bedřicha. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. Na zasedání zastupitelstva je v době hlasování přítomno 8 

členů. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín určuje ověřovateli zápisu MVDr. Danu Svobodvou a 

Věru Grubnerovou a zapisovatelem Ing. Josefa Bedřicha.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3.Vystoupení Mgr. Jana Marka, zástupce DOKASU 

Pan Mgr. Marek informoval zastupitelstvo o historii firmy Dokas spol.s r.o., která 

vznikla zároveň se Svazkem obcí Dobříšska a Novoknínska a jejímž současným 

100% vlastníkem je Město Dobříš. Dále informoval o možnostech plateb za svoz 

popelnic. Ze zákona je možný známkový systém, používaný v současné době 

v Pičíně, podle předpokládaného množství produkovaného odpadu si občané volí 

frekvenci vývozu a od toho se odvíjí i výše úhrady. Na dotazy zastupitelů pan 

Marek řekl, že mohou být i menší popelnice, kde u 14 ti denních výsypů by byla 

cena 600,- Kč. Při tomto systému obec nemá možnost kontroly, kdo má popelnici 

a obec nemá možnost zpoplatňovat chataře a někoho, kdo zde nebydlí. Občané 

mají smlouvu přímo s Dokasem.  

Další možností je kapitační platba na osobu. Tento systém ale nemotivuje občany 

ke třídění a omezení objemu produkovaných odpadů. V obcích, kde tento systém 

funguje, doplácí pak obec na celkové množství vyvezeného odpadu značné 

částky. Obec v tomto případě má možnost kontrolovat, kdo má popelnici, ale 

nemá možnost regulovat množství produkovaného odpadu. Paradoxně se sice 

týdenní známka zlevní, ale pro ty kdo třídí, náklady narostou a náklady se zvýší i 

obci, která doplácí za navíc vyprodukovaný odpad.  

Třetí možností je kombinace obou předchozích, kdy se zachovává známkový 

systém, ale známky prodává obec. Podkladem je obecní vyhláška, na jejímž 
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základě může obec zpoplatnit i chataře, smluvní stav se uzavírá mezi obcí a 

občany. Obec uzavírá smlouvu s odpadní společností. Cena za vývoz se vypočítá 

podle množství produkovaných odpadů, lze do ní zakalkulovat i odvoz tříděných 

odpadů. 

4.Schválení rozpočtu na rok 2015 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje rozpočet v na rok 2015 jako vyrovnaný. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet v paragrafovém členění. Úvěr bude hrazen z 

přebytků minulých let. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce obce Pičín a na 

elektronické úřední desce od 27.11.2014 do 11.12.2014.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3  bylo schváleno. 

 

5.Rozpis zasílání neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ Pičín v roce 2015 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Rozpis zasílání neinvestičních prostředků 

Základní a Mateřské škole Pičín na rok 2015.  

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá starostce, aby se schváleným rozpisem 

seznámila písemně vedení školy do 31.12.2014.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6.Pověření kontrolnímu a finančnímu výboru k provedení kontroly za rok 

2014 

Starostka předala finančnímu výboru pověření k provedení kontroly u Obce Pičín 

a u příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy v Pičíně a kontrolnímu 

výboru k provedení kontroly. Výsledky kontrol budou předloženy nejpozději do 

26.1.2015. 

 

7.Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML- 01571/14 

s ALIS, spol. s r.o. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívíní software 

číslo SML – 01571/14 s firmou Alis spol. s r.o., Mariánská 538, 47001 Česká 

Lípa, IČ 00672416 a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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8.Dodatek č. 1 - 4 ke smlouvě o dílo č.  617405 s Dokasem Dobříš, s.r.o. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. 617405 č. 1 – 4 

s firmou DOKAS Dobříš, s.r.o., Na Chmelnici 455, 26301 Dobříš, IČ 25144251, 

s platností od 1.1.2015 a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9.Zabezpečení Obecního úřadu 

Starostka informovala o připravované úpravě zabezpečovacího zařízení na 

Obecním úřadě, v Kaštance a v hasičské zbrojnici. 

 

10.Krajské dotace na rok 2015 

Starostka informovala, že dotace z krajských fondů budou podle posledních 

informací vypsány v roce 2015, předpokládaný termín odevzdání o tyto žádosti 

bude koncem února 2015. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá: místostarostovi Stanislavu Vokurkovi a 

zastupiteli Oldřichu Mezerovi, aby připravili podklady k žádosti o dotaci na opravu 

komunikací a budování chodníků – to znamená přehled potřebných oprav a 

lokalit, kde bude možné vybudovat chodník nejpozději do 15.2.2015. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá starostce a místostarostovi, aby jako podklad 

pro možnou žádost o dotaci z krajských fondů prověřili možnost umístění zrcadla 

u zúžení při výjezdu z obce na Rosovice a u křižovatky na Draha při odbočování 

z hlavní silnice od Příbrami. Termín do 15.2.2015. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

11.Plynofik 

Starostka informovala o současném stavu prodeje plynárenského zařízení, který 

zajišťuje Dobrovolný svazek obcí PLYNOFIK. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje, aby Dobrovolný svazek obcí PLYNOFIK, 

zastoupený předsedou svazku Josefem Mezerou, vedl jednání, jejichž účelem 

bude zjistit, jakým způsobem by neuzavřená věcná břemena u pozemků, kde 

není dořešeno vlastnictví nebo kde vlastníci odmítli věcné břemeno podepsat, 

ovlivnilo kupní cenu  a platební podmínky její realizace. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá starostce, aby kontaktovala majitele pozemků, 

na nichž dosud nebylo věcné břemeno uzavřeno, a vedla s nimi jednání 

k uzavření a podpisu smlouvy o věcném břemeni. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11  bylo schváleno. 

 

12.Bioodpad 

Starostka informovala o tom, že novela zákona, která ukládá obcím zajistit odvoz 

bioodpadu, dosud nebyla schválena a není zcela jasné, jaké povinnosti z této 

novely budou obcím uloženy, proto zatím nebude vybírán dodavatel těchto 

služeb. 

 

13.Informace o probíhajících inventurách 

Starostka informovala zastupitele o zahájení inventur a práci inventarizační 

komise. 

 

14.Informace o kontrole hospodaření ze dne 26.11.2014 

Starostka seznámila zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Pičín za rok 2014 ze dne 26.11.2014. Při dílčím přezkoumání hospodaření 

obce Pičín bylo zjištěno porušení §17 odst.7 Zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neboť 

projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem 

a sice „s výhradami“ nebo „bez výhrad“. Rovněž v zápise nebylo uvedeno, že 

součástí projednávaného návrhu závěrečného účtu je i zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření. 

 

 15.Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu 2013 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín revokuje svoje usnesení ze dne 26.6.2014 a schvaluje 

Závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad. Součástí projednávaného návrhu 

závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný 

účet obce byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce zákonem 

stanovenou dobu.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

16.Informace o dni malých obcí 

Ing. Michal Kreš se dne 2.12.2014 zúčastnil Dne malých obcí,  informoval 

zastupitele o jeho průběhu a předal zastupitelům materiály, které na tomto 

setkání obdržel.  
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17.Informace o setkání starostů obcí SMSČR (Sdružení místních 

samospráv) 

Starostka informovala o své účasti na setkání starostů obcí SMSČR (Sdružení 

místních samospráv) 

 

18.Směrnice na rok 2015, jednací řád, organizační řád 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Jednací řád, Organizační řád, Směrnici 

k rozpočtovým opatřením, Směrnici zásad a postupy pro zadávání zakázek 

malého rozsahu v roce 2015, Směrnici k vedení pokladny, Směrnici upravující 

povinnost zaměstnanců zachovávat mlčenlivost, Směrnici k ochraně osobních 

údajů. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

19.Smlouva na zimní údržbu 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Smlouvu o zimní údržbě místních komunikací 

se Zemědělským družstvem se sídlem v Rosovicích, Rosovice 265, IČ 00108341 

a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.  14 bylo schváleno. 

 

20.Plán zimní údržby v obci Pičín 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje Plán zimní údržby v obci Pičín na zimní 

sezónu 2014/2015 (viz příloha). 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15  bylo schváleno. 

 

21.Dohoda o úpravě smluv s ČEZ 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úpravě smluv o sdružených službách za 

dodávky elektřiny ze sítí NN číslo 14/650064 a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.  16 bylo schváleno. 

 

22.Zpráva o kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu 

Starostka seznámila zastupitele se Zprávou o kontrole čerpání prostředků 

státního rozpočtu na akci č. 129D183002242 „Pičín – splašková kanalizace a ČOV 

I. a II. etapa“. 
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23.Stanovení stočného pro podnikatele 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení paušální částky 4.000,- Kč ročně pro 

podnikatele, kteří vypouštějí odpadní vody ze své provozovny na území obce 

Pičín do veřejné kanalizace a kteří neprodukují odpadní vody ze své činnosti 

(mají pouze zaměstnance a návštěvníky). 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

24.Rozpočtová opatření 11. a 12. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a 12 (viz příloha). 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

25.Nový jízdní řád 

Starostka seznámila zastupitele s novým jízdním řádem linky 303058 (D58) 

Příbram – Dobříš – Pičín – Praha pro období platnosti 14.12.2014 – 14.12.2015. 

V jízdním řádu přibyly nové spoje – spoj 24 s odjezdem z Dobříše v 4.35 a spoj 

23 s odjezdem 18.05 z Příbrami do Dobříše. 

 

26.Prodej kaprů na sádce v Pičíně.  

Starostka informovala o prodeji ryb na sádce v Pičíně od 21.12. do 23.12.2014. 

Prodej ryb provádí firma Kolařík Hluboš spol. s r.o. 

 

Jednání zastupitelstva skončilo ve 20.30 

 

 

RNDr. Lenka Kupková, starostka obce 

 

 

MVDr. Dana Svobodová, ověřovatelka 

 

 

Věra Grubnerová, ověřovatelka 

 

 

Zápis pořízen dne 15.12.2014 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 


