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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 19.11.2015 od 18.30 

v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 

Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Oldřich Mezera, Ing. Michal Kreš, Felix Šrámek, Ing. Petr 

Kollert, MVDr. Dana Svobodová  

Omluveni: Milana Mišůnová, Ing. Josef Bedřich, Stanislav Vokurka 

 

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 11.11.2015 do 19.11.2015. 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, Milana Mišůnová, Ing. Josef Bedřich 
a Stanislav Vokurka se z jednání řádně omluvili. Zasedání je usnášeníschopné. 
Zápis z minulého zastupitelstva konaného dne 15.10.2015 byl řádně ověřen a nebyly proti 
němu podány námitky. 
 
1.SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU 
 
Starostka navrhla doplnit program o bod č.4 – REZIGNACE ZASTUPITELKY VĚRY GRUBNEROVÉ 
A OSVĚDČENÍ ZASTUPITELKY MILANY MIŠŮNOVÉ, číselnou řadu dalších bodů programu 
posunout o 1, doplnit body 12. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13, 13. DEŠŤOVÁ KANALIZACE a 
14. POVĚŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU JAKO SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje tento program jednání zastupitelstva: 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU 
2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 
3. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASTUPITELSTVA 
4. REZIGNACE ZASTUPITELKY VĚRY GRUBNEROVÉ A OSVĚDČENÍ ZASTUPITELKY 

MILANY MIŠŮNOVÉ 
5. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 
6. SMĚRNICE K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM 
7. CENY ZA ODVOZ TKO V ROCE 2016 
8. INVENTURY K 31.12.2015 
9. PLYNOFIK 
10. ZNAČKA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI U ŠKOLY 
11. ADVENT, MIKULÁŠSKÁ, ZPÍVÁNÍ V KOSTELE 
12. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13 
13. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
14. POVĚŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU JAKO SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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2.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje ověřovatele Felixe Šrámka a Oldřicha Mezeru, 
zapisovatelku MVDr. Danu Svobodovou. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
3.KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASTUPITELSTVA 
Starostka seznámila zastupitele s plněním úkolů uložených minulým zastupitelstvem. 

4.REZIGNACE ZASTUPITELKY VĚRY GRUBNEROVÉ A OSVĚDČENÍ ZASTUPITELKY MILANY 
MIŠŮNOVÉ 

Starostka informovala o rezignaci zastupitelky Věry Grubnerové na funkci členky 
zastupitelstva Obce Pičín. Písemnou rezignaci obdržela starostka dne 18.11.2015. Došlo 
k zániku mandátu ze zákona podle §55 odst. 2 volebního zákona – dnem, kdy starosta 
obdržel písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Dojde –li k uprázdnění 
mandátu, nastupuje podle ustanovení §56 volebního zákona náhradník z kandidátní listiny 
téže volební strany v pořadí podle § 45 odst.5 volebního zákona a to dnem následujícím po 
dni, kdy došlo k zániku mandátu. Pořadí bylo ověřeno podle Zápisu o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce, který je součástí volební dokumentace. 

Zastupitelstvo obce Pičín osvědčuje, že Milana Mišůnová se stala v souladu s platnými 
právními předpisy členkou zastupitelstva Obce Pičín ke dni 19.11.2015 a ukládá starostce, 
aby Milaně Mišůnové toto osvědčení předala.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín stanovuje měsíční odměnu neuvolněné zastupitelce Milaně 
Mišůnové v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů – i v případě budoucí změny nařízení vlády a to od 1.12.2015. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
5.SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016 
Starostka upozornila na nutnost doplnit k rozpočtu financování – splátky úvěru budou 
hrazeny z přebytků minulých let. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný v členění na paragrafy. 
Splátky úvěru budou financovány z přebytků minulých let. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 
16.10.2015 do 19.11.2015 na úřední desce obce Pičín a na elektronické úřední desce 
s dálkovým přístupem. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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6.SMĚRNICE K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM 

Návrh usnesení: 
V souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje zastupitelstvo Obce Pičín kompetenci starostky a v době její nepřítomnosti 
místostarosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření takto:  
V kompetenci starostky nebo místostarosty je provádět rozpočtová opatření v rámci  
paragrafů v neomezené výši a mezi paragrafy do výše 100.000,- Kč bez schválení 
zastupitelstvem. 
Rozpočtová opatření v příjmové oblasti může starostka a v době její nepřítomnosti 
místostarosta provádět bez omezení. 
 Dále může starostka a v době její nepřítomnosti místostarosta 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. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
7.CENY ZA ODVOZ TKO V ROCE 2016 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje ceny popelnic pro rok 2016 dle přiložené tabulky a 
příspěvek na manipulaci s objemným odpadem, bioodpadem a tříděným odpadem ve výši 
100,- Kč na nemovitost (rodinný dům, chatu nebo byt). 

CENÍK ZA POPELNICE A SVOZ TKO PRO OBČANY A PRÁVNICKÉ OSOBY 

REŽIM SVOZU POČET 
SVOZŮ 
ZA ROK 

OBJEM 
NÁDOBY 

CENA ZA SVOZ 

1x7 52 120 l 1.896,- Kč 

1x7 52 66 l 1.269,- Kč 

KOMBI 42 120 l 1.531,- Kč 

KOMBI 42 66 l 1.025,- Kč 

1x14 26 120 l 948,- Kč 

1x14 26 66 l 635,- Kč 

1x30 12 120 l 438,- Kč 

1x30 12 66 l 293,- Kč 

Jednorázový -visačka  120 l 37,- Kč 

Pytel  110 l 51,- Kč 
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Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje smlouvu na svoz komunálního odpadu s občany Pičína pro 
rok 2016. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
8.INVENTURY K 31.12.2015 
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 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
Starostka předala předsedovi inventarizační komise Plán inventur na rok 2015 a uložila mu, 
aby inventury byly provedeny v souladu s tímto plánem. Inventury budou zahájeny dne 
23.11.2015 a ukončeny do 15.1.2016.  

 
9.PLYNOFIK 
Starostka informovala o průběhu likvidace DSO Plynofik a předložila zastupitelstvu návrh 
rozdělení finančních prostředků na účtu DSI. Rozdělení vychází z platných stanov. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje způsob rozdělení finančních prostředků na účtu DSO 
Plynofik podle platných stanov DSO. Zároveň zastupitelstvo obce Pičín souhlasí, aby na účtu 
DSO Plynofik zůstala částka na likvidaci svazku, která bude po ukončení likvidace převedena 
na účty členů DSO v souladu s platnými stanovami –viz příloha návrh na rozdělení prostředků 
z prodeje.    
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

10.ZNAČKA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI U ŠKOLY 

Starostka seznámila zastupitele s vyjádřením Policie České republiky, Krajského ředitelství 
policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát č.j. KRSP-347788-
1/ČJ_2015-011106 ze dne 22.10.2015 k umístění dopravní značky 30 km/h v obci Pičín. DI 
souhlasí pouze s umístěním DZ B 20a (40 km/h) + E13 7-17 hodin místo stávající DZ IP 5 40 a 
dále souhlasí s přemístěním DZ IP 5 40 pod stávající DZ A 12 pro směr jízdy od obce Buková. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje umístění DZ B 20a (40 km/h) + E13 7-17 hodin místo 
stávající DZ IP 5 40 a  přemístění DZ IP 5 40 pod stávající DZ A 12 pro směr jízdy od obce 
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Buková. Ukládá starostce, aby objednala umístění značek v souladu s citovaným vyjádřením 
DI. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č.  10 bylo schváleno. 

 
Starostka dále informovala o zahájeném jednání s MěÚ Příbram a DI Příbram o možnostech 
kontroly dopravní situace před školou v době zvýšeného pohybu dětí před školou. 

 
11.ADVENT, MIKULÁŠSKÁ, ZPÍVÁNÍ V KOSTELE 
Starostka seznámila zastupitele s konáním akcí v předvánočním období: 27.12.2015 od 16.00 
bude slavnostní zahájení adventu, 6.12.2015 od 14.00 bude v sále restaurace Mikulášská 
besídka s nadílkou, 19.12.2015 od 15.00 budou zpívat děti ze ZŠ a MŠ Pičín v kostele, 
24.12.2015 se budou jako v loňském roce od 15.00 zpívat v kostele koledy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje nákup občerstvení na slavnostní zahájení adventu ve výši 
do 5.000,- Kč, úhradu ohňostroje při slavnostním zahájení adventu dne 27.11.2015 ve výši do 
3.000,- Kč, nákup balíčku pro děti na Mikulášskou dne 6.12.2015 ve výši 5.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č.  11 bylo schváleno. 

 
12.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13 
Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 13, které nepodléhá 
schválení zastupitelstvem. Zastupitelstvo bere toto rozpočtové opatření na vědomí bez 
připomínek. 

13.DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Starostka zastupitele seznámila s prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. Barbory 
Červenkové podanými odvoláními pana Martina Broučka a paní Emílie Pallové, majiteli 
nemovitosti č.p. 7 v Pičíně. Jedná se o odvolání jmenovaných proti usnesení Okresního soudu 
v Příbrami o návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 5.10.2015 č.j.13 Nc 1501/2015-
39 a dále proti usnesení OŽP Městského úřadu v Příbrami č.j 66524/2015/OŽP/Faj ze dne 
12.10.2015 a proti usnesení OŽP Městského úřadu v Příbrami č.j 79961/2015/OŽP/Faj ze dne 
12.10.2015. Starostka dále seznámila zastupitele s již odeslanými vyjádřeními na tato 
odvolání. Zastupitelé neměli k tomuto postupu žádné námitky.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje udělení plné moci JUDr. Haně Jareš Procházkové, 
advokátky, evid.č.2159 k zastupování ve věci legalizace dešťové kanalizace u nemovitostí 
kolem silnice na Hluboš (viz příloha). Dále zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu s JUDr. 
Hanou Jareš Procházkovou a schvaluje využíváním služeb jmenované advokátky ve všech 
záležitostech, týkající se předmětné záležitosti. Zastupitelstvo ukládá starostce, aby smlouvu 
podepsala. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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14.POVĚŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU JAKO SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Pičín Obec Pičín žádá Obecní úřad  Pičín jako příslušný silniční správní 
úřad o zařazení pozemních komunikací viz příloha do kategorie místní komunikace v k.ú. 
Pičín, a to na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 
Schůze skončila v 19.30 
 
 
 
RNDr. Lenka Kupková, starostka 
 
 
Felix Šrámek, ověřovatel 
 
 
Oldřich Mezera, ověřovatel 
 
 
 
 
 


