
 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.3.2016  

od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 

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

Felix Šrámek, Oldřich Mezera, Milana Mišůnová, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana Svobodová  

 

Mgr. Vladimíra Krejzová, 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 veřejné zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a 
informace o konání zasedání byla na úřední desce zveřejněna zákonem stanovenou dobu od 
2.3.2016 do 10.3.2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce a doručena mailem 
zastupitelům. 

Předsedající dále konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů 
– celkem 9 členů zastupitelstva je přítomno. Zasedání je usnášeníschopné. 
Zápis z minulého zastupitelstva konaného dne 28.1.2016 byl řádně ověřen. Na základě doporučení 

MV bude na dnešním zastupitelstvu revokováno usnesení č. 10 – schválení Obecně závazné 
vyhlášky obce Pičín č. 1/2016, kterou se stanovuje úhrada stočného, protože pro předpis stočného 
tak, jak je schváleno zastupitelstvem v Pičíně, je vhodná forma Nařízení. Proto nebyla vyhláška ani 
zveřejněna. Jiné námitky nebyly proti zápisu podány. 

 

1. Schválení a doplnění programu 

 

Starostka navrhla doplnit program jednání o body: 51.ÚHRADA VĚCNÝCH CEN NA 

TURNAJ V MARIÁŠI, 52.PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NA SCHVÁLENÉ ZÁMĚRY, 53. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, 54. FAKTURA ING. ARCH. KUČERY, bod Diskuze bude 

posunut za tyto body. U bodu č. 26 se opravuje č. nařízení – jde o nařízení č. 2 a bude 

tak v programu opraveno. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

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. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Pičín 

5. Schválení HV školy 

6. Žádost o příspěvek na plavání dětí 

7. Směrnice ZŠ  

8. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 

9. Provoz MŠ v průběhu hlavních prázdnin 

10. Protokol o kontrole č.j. ČŠIS-51/16-S – kontrola České školní inspekce 

11. Audit ZŠ a MŠ Pičín 

12. Informace o přípravě vyhlášky o školském obvodu a veřejnoprávních smluv 

13. Soutěž pro žáky 1.-5. třídy ZŠ a MŠ Pičín 

14. Směna části obecního pozemku parc. č. 1038/12 k.ú. Pičín za část pozemku 

parc.č. 1037/22 k.ú. Pičín 

15. Odkoupení části pozemku parc.č. 1037/8 k.ú. Pičín 

16. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1503 k.ú. Pičín 

17. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1426/3 a 401/2 k.ú. Pičín 

18. Dělení parcely 834/39 k.ú. Pičín na Rafandě  

19. Smlouva s ing. arch. Karlem Cvrčkem 

20. Informace o zařazení pozemků s místními komunikacemi na KN 



 

 

21. Směna pozemků se SÚS 

22. Geometrické zaměření místních komunikací zakreslených nebo zapsaných v KN 

v rozporu s realitou 

23. Podání žádosti o dotaci od MV v roce 2017 na hasičskou zbrojnici 

24. Podání žádosti o dotaci ČEZ Oranžové hřiště + informace o dalších dotačních 

titulech ČEZ 

25. Revokace usnesení o vyhlášce stočné a schválení nařízení 

26. Nařízení č. 2/2016 – pálení  

27. Vyhláška č. 1/2016 – pravidla pro volné pobíhání psů 

28. SOKOL - žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy  

29. Směrnice na obsluhu servisu 24 

30. Směrnice zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

31. Vyhodnocení poptávky – užitkové vozidlo nebo pracovní stroj 

32. Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství a péči o zeleň 

33. Smlouva o svozu a kompostování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) se ZD 

Suchodol 

34. Ukončení smlouvy Softender 

35. Smlouva o poskytování služeb provozu profilu zadavatele a elektronického 

nástroje – Portál pro vhodné uveřejnění 

36. Smlouva o technické podpoře IS MUNIS 

37. Smlouva s Ing. Janem Dudíkem 

38. Smlouva o poskytování aplikačního software s GRAND s.r.o. ukončení + nová 

smlouva 

39. Dodatek smlouvy s Arrivou 

40. Smlouva Č. 16_SOP_ 01_4121172804 s ČEZ Distribuce a.s. 

41. Informace o dešťové kanalizaci  

42. Informace o dopisu JUDr. Červenkové 

43. Schválení vyplacení odměny za výkon odborného lesního hospodáře 

44. Plán financování obnovy ČOV 

45. Vlajka pro Tibet  

46. Umístění reklamy 

47. Výroba turistické vizitky 

48. Informace o termínu závěrečného přezkoumání za rok 2015 dne 23.5.2016 

49. Informace o přípravě publikace o obci ve spolupráci s panem Kadlecem 

50. Žádost Českého svazu včelařů o finanční příspěvek 

51. Úhrada věcných cen na turnaj v mariáši 

52. Podávání žádostí o dotace na schválené záměry 

53. Veřejnoprávní smlouva 

54. Diskuze 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Starostka navrhla jmenovat jako zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha a jako ověřovatele 

Milanu Mišůnovou a Felixe Šrámka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha a ověřovatele 

Milanu Mišůnovou a Felixe Šrámka. 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 



 

 

3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva 

Starostka seznámila zastupitele s plněním úkolů z minulého zastupitelstva. Odstoupení 

od smlouvy se společností Ateliér Příbram s.r.o. bylo odesláno, smluvní pokuta byla 

uhrazena na účet Obce Pičín. Obecně závazná vyhláška obce Pičín č. 1/2016, kterou se 

stanovuje úhrada stočného, nebyla na základě výhrad MV zveřejněna, její obsah bude 

předložen na dnešním zastupitelstvu ke schválení jako Nařízení. Dodatek č.1 ke smlouvě 

o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., IČ 

25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 byl podepsán. Byly podány 

žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje na projekty: Oprava kapličky Žirovy 2016, 

Venkovní fitness, Víceúčelové hřiště Pičín, Technické zázemí hasičské zbrojnice, Výsadba 

zeleně v obci Pičín a žádost o dotaci na projekt technické zázemí hasičské zbrojnice na 

MV-GŘ HZS ČR do Programu Dotace pro jednotky SDH. 

4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Pičín 

Zastupitelé se s podklady k účetní závěrce ZŠ a MŠ předem seznámili. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Pičín, 

IČ 70884005 a Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Pičín. 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

5. Schválení HV školy 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje hospodářský výsledek právního subjektu Základní 

škola a Mateřská škola Pičín IČ 70884005 ve výši 520,54 Kč a převedení této částky do 

rezervního fondu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

6. Žádost o příspěvek na plavání dětí 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín požádala o příspěvek na plavání dětí 3. a 4. Ročníku na kurzy 

plavání pro 11 žáků s trvalým pobytem v obci Pičín. Maximální požadovaná částka je 

11.000,- Kč a její skutečná výše bude doložena. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje příspěvek na plavání dětí s trvalým pobytem v obci 

Pičín v maximální výši 11.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

7. Směrnice ZŠ  

Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín předložila ke schválení směrnici o oběhu účetních dokladů, ve 

které  je mimo jiné stanoveno, že obsluhu internetového bankovnictví provádí Mgr. 

Vladimíra Krejzová. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje směrnici ZŠ a MŠ Pičín a provádění obsluhy 

internetového bankovnictví ředitelkou Mgr. Vladimírou Krejzovou. 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 



 

 

8. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín předložila ke schválení kritéria pro přijetí dětí do MŠ Pičín– viz 

příloha. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje kritéria pro přijetí dětí do ZŠ a MŠ: 

1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem 

školní docházky. 

2) Děti narozené do 31.8.2013 rodičů s trvalým pobytem v obci Pičín. 

3) Děti narozené do 31.8.2013 rodičů s trvalým pobytem v obci Buková u Příbramě 

4) Děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014  rodičů s trvalým pobytem v obci Pičín. 

5) Děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014  rodičů s trvalým pobytem v obci 

Buková. 

6) Ostatní děti podle věku narození. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

9. Provoz MŠ v průběhu hlavních prázdnin 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření Mateřské školy Pičín v době hlavních 

prázdnin od 4.7. do 19.8.2016.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

10. Protokol o kontrole č.j. ČŠIS-51/16-S – kontrola České školní inspekce 

Zastupitelé se s Protokolem o kontrole č.j. ČŠIS-51/16-S a Inspekční zprávou č.j. ČŠIS – 

50/16-S ZO seznámili před jednáním zastupitelstva. Na veřejném zasedání zastupitelstva 

Obce Pičín dne 10.3.2016 pak zastupitelé projednali oba tyto dokumenty za přítomnosti 

ředitelky ZŠ a MŠ Pičín paní Mgr. Vladimíry Krejzové. Některé inspekcí zjištěné závady 

byly napraveny již před zasedáním zastupitelstva, jak o tom informovala ředitelka ZŠ a 

MŠ Pičín a starostka na jednání zastupitelstva. 

K Protokolu o kontrole č.j. ČŠIS-51/16-S ze dne 10.2.2016 a Inspekční zprávě  č.j. ČŠIS 

– 50/16-S ze dne 10.2.2016, obojí doručeno Obci Pičín dne 29.2.2016: 

Odstranění nedostatků podle Závěrů Inspekční zprávy písm. d) č. 1 

- bod č. 3 – školní řád mateřské školy byl doplněn dne 15.1.2016 a byl projednán 

na pedagogické radě dne 20.1.2016. Doplnění řádu mateřské školy zkontrolovala 

starostka RNDr. Lenka Kupková dne 9.3.2016. 

- bod č. 6 – individuální vzdělávací plán byl doplněn dne 27.1.2016, kontrolu 

provedla starostka RNDr. Lenka Kupková. 

Prevence zjištěných nedostatků podle Závěrů Inspekční zprávy písm. d) č.2 

- výroční zprávy – zastupitelstvo Obce Pičín ukládá ředitelce školy, aby Výroční 

zprávy byly sestavovány dle příslušné vyhlášky, kontrolu provede minimálně 1x 

ročně starostka nebo jí pověřený zastupitel. 

Odstranění nedostatků podle Závěrů Inspekční zprávy písm. d) č. 3 

- K otázce zajištění odborné kvalifikace učitelů základní školy paní ředitelka sdělila, 

že dva pedagogičtí pracovníci v současné době studují a na další volná místa jsou 

vyvěšeny inzeráty na webových stránkách školy. 



 

 

Další opatření ke zlepšení stavu:  

- doplnění spotřebního koše – zastupitelstvo Obce Pičín ukládá ředitelce školy, aby 

kontrolovala plnění spotřebního koše dle vyhlášky, kontrolu plnění tohoto opatření 

provede 2x ročně starostka nebo finanční výbor zastupitelstva Obce Pičín. 

 

- realizaci dalších návrhů na zlepšení stavu školy dle Závěrů Inspekční zprávy písm. 

e) zajistí ředitelka školy a o realizovaných opatřeních bude 1x ročně informovat 

zastupitelstvo Obce Pičín.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín ukládá starostce, aby s projednáním dokumentů a výše 

uloženými závěry a opatřeními seznámila Českou školní inspekci dopisem a aby zajistila 

provádění kontrol výše stanovených 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

11. Audit ZŠ a MŠ Pičín 

Zastupitelé se seznámili se závěry auditu, provedeného dne 10.2.2016 v ZŠ a MŠ Pičín 

před jednáním zastupitelstva. Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín předložila plán odstranění 

zjištěných nedostatků – viz příloha. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí způsob odstranění zjištěných nedostatků předložených 

paní ředitelkou a ukládá starostce a finančnímu výboru, aby průběžně prováděli kontrolu 

těchto opatření.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

12. Informace o přípravě vyhlášky o školském obvodu a veřejnoprávních 

smluv 

Starostka informovala zastupitele o přípravě vyhlášky o školském obvodu a o přípravě 

veřejnoprávních smluv. 

 

13. Soutěž pro žáky 1.-5. třídy ZŠ a MŠ Pičín 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje vyhlášení výtvarně literární soutěže pro žáky ZŠ a MŠ 

Pičín na téma Moje oblíbené místo v Pičíně a souhlasí, aby starostka oslovila i sousední 

obce, zda se k soutěži také přihlásí. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

14. Směna části obecního pozemku parc. č. 1038/12 k.ú. Pičín za část 

pozemku parc.č. 1037/22 k.ú. Pičín 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje směnu části obecního pozemku parc. č. 1038/12, 

odděleného geometrickým plánem 0732-064/2015 od Ing. Michala Chyby -  viz příloha 

jako parc.č. 1038/22 o výměře 619 m2 zapsaný na LV 10001 pro obec Pičín, katastrální 

území Pičín, vedeného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastrální pracoviště Příbram za část pozemku parc.č. 1037/22 odděleného 

geometrickým plánem 0732-064/2015 od Ing. Michala Chyby -  viz příloha jako parc.č. 

1037/38 o výměře 619 m2 zapsaný na LV 489 pro obec Pičín, katastrální území Pičín, 



 

 

vedeného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 

pracoviště Příbram. Záměr směny byl schválen dne 10.9.2015 usnesením č. 11 a byl 

vyvěšen zákonem stanovenou dobu od 23.2.2016 do 10.3.2016 na úřední desce obce 

Pičín. Směňované pozemky jsou ohodnoceny znaleckým posudkem 4102 -27/2016 o 

ceně pozemků na parcelách p.p.č 1038/22 a 1037/38 označených ve výpisech KN pro LV 

10001 a 489 v k.ú. Pičín, okres Příbram, vypracovaným Ing. Jiřím Janů dne 3.3.2016. 

Tržní i úřední cena byla za vzniklé výměry 619 m2 stanovena shodně  u obou pozemků 

na 49.520,- Kč. Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje směnnou smlouvu s panem Josefem 

Houdkem, Rosovice 208 viz příloha a ukládá starostce, aby předmětnou smlouvu 

s Josefem Houdkem podepsala. 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

15. Odkoupení části pozemku parc. č. 1037/8 k.ú. Pičín 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 1037/8 k.ú. Pičín za 

cenu stanovenou znalcem viz příloha ve výši 180,- Kč za m2 a ukládá starostce, aby 

oslovila majitele pozemku s touto nabídkou. Geometrické zaměření na oddělení pozemku 

bude zadáno geodetovi po domluvě s majiteli předmětného pozemku. Náklady tohoto 

zaměření hradí obec.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

16. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1503 k.ú. Pičín 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1503 k.ú. Pičín 

dle zákresu viz příloha a ukládá starostce, aby záměr prodeje zveřejnila. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

17. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1426/3 a 401/2 k.ú. Pičín 

Zastupitelstvo Obce Pičín o záměru prodeje části pozemků parc.č. 1426/3 a 401/2 k.ú. 

Pičín zatím nehlasovalo, zastupitelé se chtějí se záměrem seznámit na místě a chtějí více 

informací. Bod se přesouvá na některé z příštích zastupitelstev. 

 

18. Dělení parcely 834/39 k.ú. Pičín na Rafandě  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje záměr dělení pozemku parc.č. 834/39 k.ú. Pičín, 

který je v územním pánu v lokalitě k výstavbě, podle návrhu řešení a návrhu 

zastavovacích podmínek budoucích stavebních parcel předloženého ing. arch. Karlem 

Cvrčkem- viz příloha. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

19. Smlouva s ing. arch. Karlem Cvrčkem 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Arch Karlem Cvrčkem – a 

ukládá starostce, aby smlouvu podepsala. 

 



 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

20. Informace o zařazení pozemků s místními komunikacemi na KN 

Starostka informovala, že na základě žádosti o změnu využití pozemků viz příloha, na 

kterých jsou místní komunikace vyhlášené Rozhodnutími Obecního úřadu Pičín jako 

silničně správním úřadem v prosinci 2015, které byly v katastru zařazeny s jiným 

funkčním využitím, které neodpovídalo skutečnému stavu, byly tyto pozemky zařazeny 

jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 

21. Směna pozemků se SÚS 

Starostka informovala o zahájení jednání se SÚS (Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, které bylo svěřeno hospodaření s majetkem SČ kraje) o směně 

části pozemku 1403/1 k.ú. Pičín po oddělení skutečného průběhu krajské komunikace na 

tomto pozemku za část pozemku 1464/1 k.ú. Pičín – Ulice u fary.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín ukládá starostce, aby pokračovala v zahájených jednáních s 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (SÚS)o směně části pozemku 

1403/1 k.ú. Pičín po oddělení skutečného průběhu krajské komunikace na tomto 

pozemku – u kostela, za část pozemku 1464/1 k.ú. Pičín – Ulice u fary, která je ve 

vlastnictví Středočeského kraje a aby zadala vypracování geometrického plánu na tato 

dělení.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

22. Geometrické zaměření místních komunikací zakreslených nebo zapsaných 

v KN v rozporu s realitou 

Starostka informovala zastupitele, že řada místních komunikací je umístěna v plochách, 

které neodpovídají geometrickému zaměření těchto pozemků a jejich zákresu v KN a že 

v mnoha případech jejich funkční využití neodpovídá skutečnému stavu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje provedení geometrického zaměření místních 

komunikací tak, jak odpovídá skutečnému stavu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

23. Podání žádosti o dotaci od MV v roce 2017 na hasičskou zbrojnici 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace MV na rok 2017 

pro jednotky SDH obcí na Technické zázemí hasičské zbrojnice. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



 

 

24. Podání žádosti o dotaci ČEZ Oranžové hřiště + informace o dalších 

dotačních titulech ČEZ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje podání žádosti o dotaci ČEZ Oranžové hřiště na 

Multifunkční hřiště v Pičíně. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačních programů ČEZ: 

Stromy, Oranžový přechod, Podpora regionů v období, kdy bude otevřen příjem žádostí 

na tyto dotační programy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9   Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

25. Revokace usnesení o vyhlášce stočné a schválení nařízení 

Návrh usnesení: 

Na základě doporučení MV  na dnešním zastupitelstvu revokuje a ruší ZO Pičín usnesení 

č. 10 ze dne 28.1.2016  – návrh Obecně závazné vyhlášky obce Pičín, kterou se 

stanovuje úhrada stočného, protože pro předpis stočného tak, jak je na základě 

doporučení Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru, je vhodná právní úprava formou 

Nařízení. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9   Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje úhrada 

stočného a ukládá starostce, aby nařízení vyvěsila a informovala o něm  Odbor správních 

agend a živnostenského úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

26. Nařízení č. 2/2016 – pálení  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Nařízení Obce Pičín č. 2/2016 k pálení přírodních 

materiálů a ukládá starostce, aby nařízení vyvěsila a informovala o něm  Odbor správních 

agend a živnostenského úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

27. Vyhláška č. 1/2016 – pravidla pro volné pobíhání psů 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se 

stanovují pravidla pro volný pohyb psů v zastavěné části katastru Obce Pičín a ukládá 

starostce, aby ověřila její regulérnost u MV a aby jí zveřejnila. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 



 

 

 

28. SOKOL - žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy  

Starostka informovala o žádosti o dotaci od Sokola Pičín. Předložila návrh veřejnoprávní 

smlouvy pro rok 2016. Dotace přidělená na rok 2015 byla v souladu s veřejnoprávní 

smlouvou řádně vyúčtovaná, vyúčtování bylo předáno dne 29.1.2016 a nespotřebovaná 

dotace ve  výši 12.957,-Kč byla vrácena do pokladny dne 29.1.2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Sokolem Pičín viz příloha a 

ukládá starostce, aby jí podepsala a zveřejnila. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

29. Směrnice na obsluhu servisu 24 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Směrnici na obsluhu servisu 24, podle které operace 

v internetovém bankovnictví provádí starostka RNDr. Lenka Kupková a místostarosta 

Stanislav Vokurka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

30. Směrnice zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Směrnice zásady a postupy při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

31. Vyhodnocení poptávky – užitkové vozidlo nebo pracovní stroj 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín se usneslo, že nevybere žádnou z předložených nabídek v rámci 

poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku - Užitkové vozidlo typu Multicar 

nebo podobný nebo pracovní stroj obdobného charakteru a ukládá starostce, aby o tom 

informovala uchazeče a zveřejnila tento závěr na profilu zadavatele.  

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

32. Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství a péči o zeleň 

Starostka navrhla, aby k zajištění péče o zeleň v obci byla zakoupena starší Multicara 25, 

rok výroby 1982, za částku 56.000,- Kč. Podle názoru starostky hodnota tohoto 

nákladního vozidla a jeho stav odpovídá aktuálním potřebám obce a jeho využití při 

údržbě zeleně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup Multicary M25  za 

56.000,- Kč. Multicara bude dodána po technické prohlídce. Obec bude při převodu hradit 

tzv. ekologickou daň 10.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5 Proti  2 Zdrželi se 2 



 

 

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

33. Smlouva o svozu a kompostování biologicky rozložitelného odpadu 

(BRKO) se ZD Suchodol 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření smlouvy o svozu a kompostování biologicky 

rozložitelného odpadu (BRKO) se ZD Suchodol. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

34. Ukončení smlouvy Softender 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy Smlouva o poskytování 

služeb k zabezpečení provozu profilu zadavatele ze dne 2.10.2012 s firmou B2B centrum, 

IČ 25591339 viz příloha v souvislosti s ukončením poskytování služeb touto firmou.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

35. Smlouva o poskytování služeb provozu profilu zadavatele a 

elektronického nástroje – Portál pro vhodné uveřejnění 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Smlouvu o poskytování služeb provozu profilu 

zadavatele a elektronického nástroje – Portál pro vhodné uveřejnění SM/013003/2016 a 

ukládá starostce, aby smlouvu podepsala. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33 bylo schváleno. 

36. Smlouva o technické podpoře IS MUNIS 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Smlouvu o technické podpoře IS MUNIS a dalších 

produktů spol. Triada viz příloha a ukládá starostce, aby smlouvu podepsala.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje  Licenční smlouvu a dodatky k Licenční smlouvě 

96404 Munis Triada na účetní program a ukládá starostce, aby smlouvy podepsala.  

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

37. Smlouva s Ing. Janem Dudíkem 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření Smlouvy s Ing. Janem Dudíkem a ukládá 

starostce, aby smlouvu podepsala.  

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36 bylo schváleno. 



 

 

 

38. Smlouva o poskytování aplikačního software s GRAND s.r.o. ukončení + 

nová smlouva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování aplikačního software 

s firmou Grand s.r.o., IČ 25165615 ze dne 23.1.2015. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření nové smlouvy viz příloha o poskytování 

aplikačního software s firmou Grand s.r.o. IČ 25165615 a ukládá starostce, aby smlouvu 

podepsala. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38 bylo schváleno. 

39. Dodatek smlouvy s Arrivou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje dodatek č. VII ke smlouvě o závazku veřejné služby 

ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené dne 23.11.2010 a ukládá starostce, aby 

smlouvu podepsala. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39 bylo schváleno. 

40. Smlouva č. 16_SOP_ 01_4121172804 s ČEZ Distribuce a.s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Smlouva č. 16_SOP_ 01_4121172804 s ČEZ 

Distribuce a.s. viz příloha a ukládá starostce, aby smlouvu podepsala. 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 40 bylo schváleno. 

41.  Informace o dešťové kanalizaci  

Starostka informovala přítomné o situaci v řešení dešťové kanalizace u nemovitostí vedle 

komunikace na Hluboš. Vodoprávnímu orgánu byl předložen Pasport dešťové kanalizace 

Pičín s žádostí o jeho ověření, ale řízení vodoprávní orgán zastavil usnesením dne 

10.2.2016 č.j. MěÚPB 08783/2016/OŽP/Faj, dále byla podána žádost o předběžné 

opatření, kterou MěÚ Příbram, Odbor ŽP jako vodoprávní orgán zamítl rozhodnutím č.j. 

MěÚPB 09619/2016/OŽP/Faj dne 11.2.2016. Byla podána odvolání proti výše citovanému 

usnesení č.j. MěÚPB 08783/2016/OŽP/Faj a rozhodnutí č.j. MěÚPB 09619/2016/OŽP/Faj. 

Ve věci probíhajícího správního řízení, v němž obec žádala o dodatečné povolení vodního 

díla – stavby dešťové kanalizace a které bylo rozhodnutím vodoprávního úřadu v Příbrami 

ze dne 12.10.2015 přerušeno, kdy důvodem přerušení řízení byla výzva správního 

orgánu k doplnění návrhu, jsou připraveny podklady požadované vodoprávním úřadem 

k doplnění: 1. Projekt skutečného provedení stavby vypracovaný oprávněným 

projektantem Ing. Václavem Urešem ČKAIT 0003044 z 3/2016, 2. bylo provedeno 

Majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků dotčenými stavbou předmětné dešťové 



 

 

kanalizace – smlouvy budoucí, vyjádření majitelů pozemků z projednání, 3.Stanovisko 

příslušného obecného stavebního úřadu z hlediska umístění dané stavby kanalizace ze 

dne 28.1.2016 spis. zn: 180/16/Tů, č.j.180/16/Tů, navíc budou doloženy Svědectví a 

vyjádření občanů ke vzniku a stavu dešťové kanalizace. Tím budou doloženy všechny 

doklady na základě Výzvy k doplnění dokladů k vedenému správnímu řízení ze dne 

12.10.2015. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje postup řešení problematiky dešťové kanalizace 

v lokalitě ve směru na Hluboš. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 41 bylo schváleno. 

42. Informace o dopisu JUDr. Červenkové 

Starostka přečetla přítomným dopis JUDr. Barbary Červenkové ze dne 10.2.2016,  právní 

zástupkyně pana Broučka a paní Pallové, která v dopise výslovně žádala, aby s dopisem 

byla seznámena veřejnost na zasedání zastupitelstva. Starostka přítomné seznámila i 

s odpovědí, kterou poslala JUDr. Barboře Červenkové. Zastupitelé vyjádřili znepokojení 

obsahem tohoto dopisu a požadují vysvětlení jeho obsahu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín požaduje vysvětlení výroků JUDr. Barbary Červenkové v dopise 

ze dne 10.2.2016  týkající se mylného informování veřejnosti starostkou, šíření 

nepravdivých a zavádějících informací a chybné interpretace dosavadního průběhu a 

výsledku soudního řízení s klienty paní JUDr. Červenkové v rozporu s realitou. 

Zastupitelstvo ukládá starostce, aby jménem ZO Pičín JUDr. Červenkovou o toto 

vysvětlení požádala. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

43. Schválení vyplacení odměny za výkon odborného lesního hospodáře 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje výplatu odměny za 12 měsíců DPP Ing. Miroslavu 

Kupkovi za výkon funkce odborného lesního hospodáře v souladu s uzavřenou a 

zastupitelstvem schválenou DPP. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 43 bylo schváleno. 

44. Plán financování obnovy ČOV 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje Plán financování obnovy kanalizace a ČOV na roky 

2016 – 2025. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 44 bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

 

45. Vlajka pro Tibet  

Obec Pičín obdržela stejně jako v loňském roce žádost Spolku Lungta, aby se připojila 

k akce Vlajka pro Tibet. Zastupitelé v loňském roce vyvěšení vlajky neschválili. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje připojení k akci Vlajka pro Tibet v letošním i 

následujících letech. 

 

Výsledek hlasování: Pro 2  Proti  7 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 45 nebylo schváleno. 

46. Umístění reklamy 

Na základě žádosti pana Vladimíra Šrámka zastupitelstvo posuzovalo návrh umístění 

reklamy na autobusovou zastávku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje umístění reklamy podle návrhu předloženého panem 

Vladimírem Šrámkem. 

 

Výsledek hlasování: Pro  0 Proti 9  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 46 nebylo schváleno. 

47. Výroba turistické vizitky 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje výrobu turistické známky obce Pičín  a její objednání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

48. Informace o termínu závěrečného přezkoumání za rok 2015 dne 

23.5.2016 

Starostka informovala zastupitele o termínu závěrečného přezkoumání hospodaření Obce 

Pičín za rok 2015. 

49. Informace o přípravě publikace o obci ve spolupráci s panem Kadlecem 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje záměr připravit ve spolupráci s panem Kadlecem 

publikaci o historii obce Pičín. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 48 bylo schváleno. 

50. Žádost Českého svazu včelařů o finanční příspěvek 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje poskytnutí příspěvku  ZO ČSV Příbram na zajištění 

činnosti včelařské organizace ve výši 1.500,- Kč a ukládá starostce, aby na tuto dotaci 

uzavřela s ČSV veřejnoprávní smlouvu a předmětnou smlouvu podepsala. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 49 bylo schváleno. 



 

 

51.  Úhrada věcných cen na tradiční turnaj v mariáši 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje nákup věcných cen na turnaj v mariáši do výše 

1.500,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

52. Podávání žádostí o dotace na schválené záměry 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje podávání žádostí na schválené projekty viz příloha 

z vypisovaných dotačních programů – na projekt Multifunkčního hřiště, Rozšíření 

technického zázemí hasičské zbrojnice a výsadby a údržby zeleně v obci. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 

 

53. Veřejnoprávní smlouva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s paní Mgr. Zuzanou 

Janečkovou, bytem Pičín 199 viz příloha na částku 8.000,- Kč na základě žádosti ze dne 

10.3.2016 a předložených dokladů a v souladu s usnesením č. 13 zastupitelstva Obce 

Pičín ze dne 10.9.2015. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 

54. Úhrada faktury Ing.arch. Kučerovi 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje úhradu faktury ve výši 25.053,- Kč ze dne 10.3.2016, 

vs 1600002 za předané podklady k projektu výstavba chodníků v Obci Pičín. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 53 bylo schváleno. 

55. Diskuze 

 

Schůze skončila ve 20.50 

 

RNDR. Lenka Kupková, starostka 

 

Milana Mišůnová, ověřovatelka 

 

Felix Šrámek, ověřovatel 


