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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 14.4.2016  

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, MVDr. Dana Svobodová  

 

Omluven: Ing. Petr Kollert 

 

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 6.4.2016 do 14.4.2016. Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce a doručena mailem zastupitelům. 

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

zastupitelů – celkem 8 členů zastupitelstva je přítomno. Zasedání je usnášeníschopné. 

Zápis z minulého zastupitelstva konaného dne 10.3.2015 byl řádně ověřen a nebyly proti 

němu podány námitky.  

 

1. Schválení a doplnění programu 

 

Starostka navrhla doplnit program jednání o body 14.OBECNÍ LES, 15.VÝBĚR 

DODAVATELE NA OPRAVU KOMUNIKACÍ, 16.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  a bod RŮZNÉ A 

DISKUZE posunout za tyto doplněné body. 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. PRODEJ ČÁSTI POZEMKU 1503 K.Ú. PIČÍN 

5. SMLOUVA NA PŘELOŽKU TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ V SOUVISLOSTI 

S DOSTAVBOU HASIČSKÉ ZBROJNICE 

6. SMLOUVA NA POŘÍZENÍ VIDEODOKUMENTU O OBCI PIČÍN 

7. PRODEJ OBECNÍHO MAJETKU 

8. AUDIT 

9. INFORMACE O DEŠŤOVÉ KANALIZACI 

10. DEN ZEMĚ 

11. BESEDA S OBČANY 

12. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16.4.2016 

13. ČARODĚJNICE 2016 

14. OBECNÍ LES 

15. VÝBĚR DODAVATELE NA OPRAVU KOMUNIKACÍ 

16. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

17. RŮZNÉ A DISKUZE 

 

 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Starostka navrhla jmenovat zapisovatelku MVDr. Danu Svobodovou a ověřovatele Ing. 

Michala Kreše a Felixe Šrámka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje zapisovatelku MVDr. Danu Svobodovou a ověřovatele 

Ing. Michala Kreše a Felixe Šrámka. 

Výsledek hlasování: Pro  8 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 – viz příloha. 

 

4. PRODEJ ČÁSTI POZEMKU 1503 K.Ú. PIČÍN 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje prodej části poz.č.1503 k.ú.Pičín  dle předloženého 

zákresu pozemku manž. Petře a Josefu Kvapilovým, bytem Pičín 45. Tento prodej se 

uskuteční mezi zúčastněnými stranami poté, co bude vyhotoven geometrický plán na 

zaměření  předmětného pozemku, a to  až po zkolaudování přístavby hasičárny dle 

projektové dokumentace zpracované Miloslavem Hlinovským. Objekt dostavby bude 

zasahovat  i na části poz.č.1503 k.ú.Pičín. Kupní cena prodávané části poz.č.1503 

k.ú.Pičín bude stanovena   dle znaleckého posudku v době jeho prodeje manž. 

Kvapilovým, jehož podkladem bude geometrický plán, který určí skutečnou výměru 

prodávané části poz.č.1503 k.ú.Pičín. Úhradu geometrického zaměření a znaleckého 

posudku provede kupující.  

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

5. SMLOUVA NA PŘELOŽKU TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ V SOUVISLOSTI 

S DOSTAVBOU HASIČSKÉ ZBROJNICE 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření smlouvy na přeložku vedení 

telekomunikačního vedení, pokud to bude třeba v souvislosti s dostavbou hasičské 

zbrojnice. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

6. SMLOUVA NA POŘÍZENÍ VIDEODOKUMENTU O OBCI PIČÍN 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje zpracování dokumentárního filmu o obci, který 

zachytí podobu obce a bude průřezově zachycovat život v obci po celý rok. Dokument 

bude v délce 20 – 30 minut. Cena dokumentu bude v závislosti na celkové době natáčení 

maximálně 10.000,- Kč. Při podpisu smlouvy požaduje zhotovitel zálohu 4.000,- Kč. 

Dokument zpracuje paní Růžena Kafková, Videostudio Fonka, Příbram, Ryneček 157, IČ 
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12367567. Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje uzavření smlouvy na tuto zakázku a 

ukládá starostce, aby smlouvu podepsala. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

7. PRODEJ OBECNÍHO MAJETKU 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje záměr prodeje obecního majetku – topení o rozměru 

110x60 cm, nerezového dřezu o rozměru 48 x 41 cm, obkladu gabřinec 25x8x3 cca 1500 

ks (odhadem) a přívěsného vozíku za traktor bez TP - nejvyšší nabídce a ukládá 

starostce, aby záměr vyvěsila a zajistila prodej tohoto majetku nejvyšší předložené 

nabídce. O kupujících rozhodne komise ve složení starostka, MVDr. Dana Svobodová, 

Felix Šrámek. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

8. AUDIT 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín souhlasí, aby o dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2016 požádala starostka Odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

9. INFORMACE O DEŠŤOVÉ KANALIZACI 

 

Starostka informovala o vývoji situace s dešťovou kanalizací u nemovitostí vedle 

komunikace na Hluboš. Ve věci odvolání Obce Pičín do Usnesení Městského úřadu 

Příbram, odboru životního prostředí, č.j. MěÚPB 08783/2016/OŽP/Faj  ze dne 1.2.2016, 

kterým se zastavilo řízení ve věci žádosti ověření pasportu dešťové kanalizace dle 

dokumentace Pasport dešťové kanalizace Pičín rozhodl odvolací orgán Krajský úřad 

Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  dne 16.3.2016 

v Rozhodnutí č.j. 030440/2016/KUSK tak, že Usnesení Městského úřadu Příbram, odboru 

životního prostředí, č.j. MěÚPB 08783/2016/OŽP/Faj  se podle ustanovení §90odst. 1 

písm. b) správního řádu zrušuje a věc se vrací Městskému úřadu Příbram, odboru 

životního prostředí k novému projednání. Městský úřad podle právního názoru Krajského 

úřadu Středočeského kraje, uvedeném v odůvodnění tohoto Rozhodnutí, měl po nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí pokračovat v řízení a znovu projednat okolnosti žádosti 

týkajících se předmětné dešťové kanalizace v obci Pičín, měl zjistit, zda byla stavba 

v minulosti povolena nebo ne a na základě výsledku šetření pokračovat v řízení. Pokud 

stavba nebyla povolena, měl městský úřad podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) 

správního řádu zastavit řízení o ověření pasportu dešťové kanalizace Pičín. V opačném 

případě by mělo být zastaveno řízení o odstranění a dodatečném povolení stavby. 

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, následně rozhodl dne 4.4.2016 

Usnesením č.j. MěÚ PB 26260/2016/OŽP/Faj podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) 

správního řádu tak, že vodoprávní řízení ve věci žádosti o ověření pasportu dešťové 

kanalizace dle předložené dokumentace Pasport dešťové kanalizace Pičín vypracované 
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autorizovaným projektantem Ing. Václavem Urešem z 07/2015 pod č.z. 11/2015 se 

zastavuje dnem 4.4.2016. Městský úřad Příbram si v tomto řízení nevyžádal vysvětlení 

podle ustanovení §137 správního řádu a není známo, jakým způsobem ověřil skutkový 

stav – neexistenci dokumentace k uvedené stavbě, budované v akci Z v 60. letech.  

Ve věci dalšího probíhajícího řízení č.j. MěÚPB 80073/2015/OŽP/Faj – řízení o 

dodatečném povolení stavby vodního díla - doložila Obec Pičín všechny požadované 

doklady vyžadované na základě Rozhodnutí Městského úřadu Příbram ze dne 12.10.2015, 

kdy bylo přerušeno správní řízení, v němž obec žádá o dodatečné povolení vodního díla – 

stavby dešťové kanalizace, kdy důvodem přerušení řízení byla výzva správního orgánu 

k doplnění návrhu. Dále byla doložena svědectví občanů pamětníků, kteří potvrzují, že 

stavba vznikla v 60. letech v akci Z. V tomto řízení dosud nebylo rozhodnuto. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín ukládá starostce, aby věc konzultovala na odboru ŽP Krajského 

úřadu a požádala o radu, jak dál ve věci postupovat, případně aby podala odvolání proti 

rozhodnutí MěÚ PB 26260/2016/OŽP/Faj. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

10.DEN ZEMĚ 

 

Starostka informovala, že dne 22.4.2016 při příležitosti Dne Země budou žáci ZŠ a MŠ 

Pičín pomáhat při výsadbě zeleně na veřejných prostranstvích v obci. 

 

11.BESEDA S OBČANY  

 

Starostka navrhla uspořádání besedy s občany, na které by se mimo jiné veřejně 

představila koncepce chodníků v obci a další záměry Obce Pičín pro rok 2016. Beseda by 

se konala v průběhu měsíce května. Termín bude starostkou upřesněn. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín souhlasí, aby se v měsíci květnu konala beseda starostky a 

zastupitelů s občany Pičína. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

12.VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16.4.2016 

 

Starostka informovala o vítání občánků dne 16.4.2016 v budově ZŠ a MŠ Pičín. Na 

organizaci akce se podílí ZŠ a MŠ Pičín, děti ze školy vystoupí při vítání s krátkým 

pásmem. Přivítáni budou 4 noví občánci Pičína. 

 

13. ČARODĚJNICE 2016 

 

Starostka informovala, že dříví na pálení čarodějnic bude od občanů, kteří o to požádali, 

sváženo ve dnech 18. a 19.4.2016.  Byly zakoupeny odměny pro děti na Čarodějnice. 

Ještě budou připraveny dárkové balíčky pro děti. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje nákup balíčků pro děti na akci Čarodějnice 2016 do 

částky 2.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

14. OBECNÍ LES 

 

Výkazy hospodaření v obecních lesích za rok 2015 byly odevzdány, kůrovec v obecních 

lesích není evidován. Dle informace odborného lesního hospodáře Ing. Miroslava Kupky 

se nyní vytěží cca 40 m3 v kalamitě vzniklé po sněhu. Byla dosázena paseka 109 F 15 

nezalesněná LČR v době jejich hospodaření - cca 400 ks dubu. Dále se v letošním roce 

předpokládá těžba 200 m3 v porostech 109 E 13 v souladu s platným LHP. Příští rok se 

bude zalesňovat SM 0,56 ha. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín ukládá starostce, aby vytěžené dříví v lese prodala vždy 

nejvyšší předložené nabídce na základě zveřejněné výzvy na úřední desce po dobu 15 

dnů.   

 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

15. VÝBĚR DODAVATELE NA OPRAVU KOMUNIKACÍ 

 

Vzhledem k tomu, že obec nedostane v roce 2016 dotaci na opravu komunikací, provede 

se oprava zbylých dosud neopravených komunikací z vlastních prostředků. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu komunikací 

v předpokládané hodnotě do 400.000,- Kč bez DPH a ukládá starostce, aby poptávku viz 

příloha rozeslala firmám Strabag a.s., IČ 60838744,  Bes s.r.o. IČ 43792553, Porr a.s., 

IČ 43005560, Svoboda Karel , IČ 12551643, Kosta Příbram s.r.o., IČ 26509601, 

případně dalším a zveřejnila jí na úřední desce. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

16. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje rozpočtové opatření č. 2.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
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14. RŮZNÉ A DISKUZE 

  

a)Dotace  

Starostka informovala, že Obec Pičín obdrží dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, podprogram 117D81500 dotační titul 4  ve výši 112.000,- Kč od Ministerstva 

pro místní rozvoj na Opravu kapličky v Žirovy 2016. Žádost o dotaci na Opravu místních 

komunikací v obci Pičín ze stejného programu, dotační titul 5 nebyla schválena. Ke 

schválené dotaci bude zaslána Registrace akce, ve které budou uvedeny podmínky pro 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a další pokyny. Dotace z krajských Fondů by měly 

být schvalovány podle telefonické informace poslední týden v dubnu.     

 

b) Čištění kanalizace 

Starostka informovala, že dne 9.4.2016 proběhlo čištění splaškové kanalizace a kontrola 

poklopů kanálu v lokalitě na Vršku a v ulici u fary. Akci provedl a zajistil SDH Pičín. Při 

čištění byly zjištěny závady, zejména znečištění kanalizace zbytky betonu a asfaltu. Na 

většině míst byly tyto nedostatky odstraněny, zbývá ještě dokončit opravu návaznosti 

rour v jedné lokalitě na Vršku a zabetonování kanálů po obvodu. 

 

c) Branky na sportoviště 

Pro zajištění bezpečnosti dětí na fotbalovém hřišti se zakoupí 3 lehké hliníkové branky. 

K tomu nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

d) Sběr elektroodpadu a papíru 

ZŠ a MŠ Pičín organizuje pro občany Pičína sběr elektroodpadu od 1.4. do 30.4.2016 a 

sběr papíru od 1.5. do 15.6.2016.  

 

Schůze skončila v 19.40 

 

RNDR. Lenka Kupková, starostka 

 

Felix Šrámek, ověřovatel 

 

Ing. Michal Kreš, ověřovatel 

 


