
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice  
č. 2/2014 

konaného dne 13. 12. 2014, 17:00 

v obecním hostinci „U věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  
Zastupitelstvo:  
Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Marie Pavlíková 
Václava Štolcová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová 
Václav Pešta 

 

Hosté:  
pí. Zemanová, p. Zeman, p. Lepka, J. Rejmon, K. Ramharter, M. Ramharterová, M. Čapková, L. 
Čapková, K. Spalová, Z. Spal, pí. Korcová, pí. Sedláčková, D. Dufková, M. Malá,  F. Pecka, P. Pecka, M. 
Vávra, R. Tomeš st., R. Tomeš ml., E. Kováčová, p. Šesták, p. Haken 
 
Prezenční listina s podpisy všech přítomných je přílohou Zápisu jednání zastupitelstva obce Pěčice ze 
dne 13.12.2014. 
 

Omluveni:  
0 

Zahájení 
V 17:00 starosta obce Pěčice Lukáš Kováč přivítal jako Předsedající přítomné a zahájil veřejné 
zasedání obce Pěčice. Konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a tím je zasedání usnášení 
schopné.  
 

Program zasedání byl zveřejněn takto:  

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

3. Volba místostarosty / místostarostky 

4. Schválení jednacího řádu 

5. Zřízení výborů zastupitelstva obce 

6. Odměny zastupitelů 

7. Inventura obecního majetku 

8. Rozpočtová opatření 

9. Schválení rozpočtu na rok 2015 

10. Poplatky za svoz komunálního odpadu 

11. Příspěvek na činnost SDH 

12. Odměny kronikáři a sociální pracovnici 

13. Příspěvky na činnost předškolních zařízení 



14. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

15. Diskuse 

16. Závěr 

 

I. Schvalování programu zasedání  
Předsedající přednesl přítomným program zasedání a zeptal se, zda má někdo návrh na jeho 
doplnění.  
Nikdo nic nenamítal.  

Návrh usnesení č. 1-2/2014:  

Zasedání zastupitelstva se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání 
zastupitelstva 13.12. 2014. Pozvánka s programem je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 
13.12. 2014. 

Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková - PRO 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

II. Volba zapisovatele a ověřovatele 
Jako zapisovatelku starosta navrhl Janu Truksovou, jako ověřovatele stanovil paní Marii Pavlíkovou a 
Václavu Štolcovou. 

Návrh usnesení 2-2/2014: 
Zápis se zasedání pořídí Jana Truksová, jako ověřovatelé budou fungovat Marie Pavlíková a Václava 
Štolcová. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková - PRO 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

III. Volba místostarostky 
Dne 17.11.2014 obdržel starosta obce rezignaci pí. Marie Pavlíkové na mandát místostarostky. 
Z tohoto důvodu zastupitelstvo musí přistoupit k volbě nové místostarostky, nebo místostarosty.  
Předsedající navrhl Ivetu Barešovou.  
Iveta Barešová souhlasila s nominací.  
Předsedající se zeptal, zda má někdo nějaký jiný návrh?  
Žádný další návrh nebyl vznesen. 



Návrh usnesení 3-2/2014: 

Místostarostkou obce Pěčice na volební období 2014-2018 bude Iveta Barešová.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová – ZDRŽELA SE 
Marie Pavlíková - PRO 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

IV. Schválení jednacího řádu 
Členové zastupitelstva byli seznámeni se zněním jednacího řádu. 
Pro přítomné byly kopie s jeho zněním k nahlédnutí v sále.  

Návrh usnesení 4-2/2014: 
Zasedání zastupitelstva obce Pěčice konané dne 13. prosince 2012 se bude řídit předloženým 
Jednacím řádem. Jednací řád  je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014.  

Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková - PRO 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

V. Zřízení výborů včetně jmenování členů 
Předsedající navrhl předsedy jednotlivých výborů a jejich členy.  

Finanční výbor 

Tento výbor zůstává od ustavujícího zasedání beze změn a nadále ho povede Kateřina Šedivá. 
Předsedkyně byla schválena na minulém zasedání.  
Členové kontrolního výboru: Dana Dufková a Stanislava Bílá.  

Kontrolní výbor 

Jako předsedkyně byla navržena Jana Truksová.  
Členové výboru jsou Marie Truksová, Kateřina Šedivá, Hana Korcová 

Návrh usnesení 5-2/2014:  
Předsedkyní Kontrolního výboru bude Jana Truksová.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková - PRO 
Václava Štolcová - PRO 



Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  

Výbor pro veřejný pořádek, zeleň a životní prostředí 
Jako předsedkyně byla navržena Marie Pavlíková. 
Členové výboru jsou: p. Spal, R. Urban.  

Návrh usnesení 6-2/2014:  
Předsedkyní Výboru pro veřejný pořádek, zeleň a životní prostředí bude Marie Pavlíková. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – ZDRŽELA SE 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  

Výbor pro údržbu infrastruktury a obecního majetku 
Jako předsedající výboru pro údržbu infrastruktury a obecního majetku byl navržen Václav Pešta. 

Návrh usnesení 7-2/2014: 
Předsedou výboru pro údržbu infrastruktury a obecního majetku bude Václav Pešta. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová - PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – ZDRŽEL SE 
Usnesení bylo schváleno.  

Kulturní a sociální výbor 
Jako předsedkyně Kulturního a sociálního výboru byla navržena Václava Štolcová. 
Členové výboru jsou Eva Kováčová, Hana Peštová. 

Návrh usnesení 8-2/2014:  

Předsedkyní Kulturního a sociálního výboru bude Václava Štolcová. 

Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – ZDRŽELA SE 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  



 

VI. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Předsedající navrhl výše odměn uvedené níže, které 
vycházejí z odměn odstupujícího zastupitelstva: 
Starosta – 11 152 Kč 
Místostarostka – 8 094 Kč 
Předsedající výboru – 1 060 Kč 
Člen zastupitelstva – 280 Kč 
 
Předsedající navrhl, aby se v případě souběhu výkonu funkcí poskytovala odměna jako součet 
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce. Nárok na odměny členům zastupitelstva navrhl 
přiznat počínaje dnešním dnem, tj. 13.12.2014. 

Návrh usnesení 9-2/2014:  
Zastupitelstvo obce Pěčice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

 
Starosta – 11 152 Kč 
Místostarostka – 8 094 Kč 
Předsedající výboru – 1 060 Kč 
Člen zastupitelstva – 280 Kč 
 
Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce. 
 
Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 
přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet 
ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

VII. Inventura obecního majetku 
Předsedající navrhl, že 27.12.2014 proběhne inventura movitého a nemovitého majetku obce. Jako 
předsedkyně inventurní komise byla navržena Iveta Barešová. Dalšími členy komise budou Jana 
Truksová, Kateřina Šedivá, Marie Pavlíková. 



Vzhledem k tomu, že se inventura bude týkat i vybavení obecních bytů, byli jejich nájemníci o tomto 
záměru písemně informováni 8.12.2014. 

Návrh usnesení 10-2/2014:  

Dne 27.12.2014 proběhne inventura movitého a nemovitého majetku obce. Inventurní komisi 
povede jako předsedkyně Iveta Barešová. Dalšími členy komise budou Jana Truksová, Kateřina 
Šedivá, Marie Pavlíková.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  

VIII. Rozpočtová opatření 
Předsedající předložil ke schválení 3 rozpočtová opatření v celkové výši 3 781 290 Kč na straně příjmů 
a 3 418 200 Kč na straně výdajů. Členové zastupitelstva s ním byli seznámeni, pro veřejnost byl 
k dispozici k nahlédnutí v sále.  

Návrh usnesení 11-2/2014: 
Zastupitelstvo obce Pěčice přijímá předložené rozpočtové opatření číslo 1, 2, 3 ve výši  3.781,29 tis Kč 
na straně příjmů a 3.418,2 Kč na straně výdajů. Rozpočtová opatření č 1, 2 ,3 -  jsou přílohou zápisu 
zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

IX. Schválení rozpočtu na rok 2015 
Předsedající konstatoval, že členové zastupitelstva byli seznámeni s obsahem rozpočtu na rok 2015. 
Pro veřejnost byl vyvěšen na vývěsce obecního úřadu od 26.11.2014.  
Navržený rozpočet je vyrovnaný. 
Předsedající dále informoval o plánovaných zásadních investicích pro rok 2015: „Zakoupení techniky 
na likvidaci bioodpadu z důvodu novely zákona o odpadech. V souvislosti s touto investicí proběhla 
informativní schůzka se zástupkyní firmy dotacesnadno.cz. Tento týden jsem podepsal mandátní 
smlouvu na zajištění dotace na tuto aktivitu. Pro vaši informaci se jedná o firmu p. Plíštila, která 
úspěšně spolupracuje s obcí Ledce, kde se podařilo zajistit již několik dotací. O dalším průběhu vás 
budeme informovat. 
Doplnění a rekonstrukce části veřejného osvětlení - doplnění se týká především nových parcel u 
Mlýnského rybníka. Rekonstrukce pak lamp u hlavní cesty obcí. Záměrem je nahradit stávající nízké 
lampy novými, vyššími, které zajistí lepší viditelnost v noci. 



Rekonstrukce některých částí veřejných prostranství, jako např. okolí pomníku padlých ve světových 
válkách 
Dalším záměrem, který bude mít dopad do rozpočtu je zřízení dvou pracovních míst na údržbu 
veřejných prostranství. Resp. jedno pracovní místo, které bude obsazené celoročně a druhé pouze v 
sezóně. Na tyto pozice existuje program od úřadu práce, který na ně přispívá sociálně 
znevýhodněným občanům.  Na celoročním úvazku jsme se domluvili s p. Barešem a na sezónním s p. 
Peštou. 
Záměrem je udržovat všechny veřejné plochy. Vzhledem k tomu, že některé z nich si občané udržují 
sami, proběhne sběr informací o tom, kdo by případně nestál o tuto nabídku. Sběrem informací 
pověřuji paní Marii Pavlíkovou, a to do 28.2.2014.“ 
 

Návrh usnesení 12-2/2014:  

Zastupitelstvo obce Pěčice bude v roce 2015 hospodařit s navrženým vyrovnaným rozpočtem. 
Jednaný rozpočet na rok 2015  je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

X. Poplatky za svoz komunálního odpadu 
Předsedající informoval, že ve věci svozu komunálního odpadu budeme i nadále vycházet ze 
stávajícího systému, tedy částka stejná, tzn. 700 Kč na občana. Stejně tak zůstává systém pro příděl 
pytlů.  
Zároveň upozornil, že podle obecní vyhlášky z roku 2012 je možné tyto poplatky uhradit ve dvou 
splátkách, a to nejpozději do června. Dále upozornil, že obecní úřad již nezasílá složenky. 
Rozúčtování za rok 2013 je k dispozici k nahlédnutí v sále.  
Předsedající připomenul, že poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním 
úřadě, tzn. Po a St od 18-20 hodin. Kromě těchto termínů je možné je uhradit i v sobotu 10.1. a 24.1. 
Poplatky je možné také zaplatit převodem na B.Ú., jehož číslo je 33220181/0100. Po předložení 
dokladu o zaplacení bude vydána známka/pytle v úředních hodinách na OÚ.  

Návrh usnesení 13-2/2014:  
Zastupitelstvo obce Pěčice zajistí svoz komunálního odpadu. Poplatek na občana bude činit 700 Kč na 
osobu. Občané mohou poplatky uhradit ve dvou splátkách nejpozději do června, a to v hotovosti 
v úředních (Po a St od 18-20 hodin) nebo tomu určených (10.1. a 24.1.) hodinách v kanceláři OÚ nebo 
převodem na účet obce Pěčice 33220181/0100. Systém přidělování pytlů je přílohou zápisu zasedaní 
obce Pěčice ze dne 13.12. 2014. 

Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 



Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

XI. Příspěvky na činnost SDH za rok 2014 
Předsedající informoval, že OÚ obdržel vyúčtování činnosti SDH za rok 2014 v celkové výši 31 147 Kč. 
Zároveň navrhl v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014 uvolnit částku 30 000 Kč, která byla 
na jejich činnost alokována. Detaily vyúčtování byly k dispozici k nahlédnutí v sále.  
 

Návrh usnesení 14-2/2014:  
Zastupitelstvo obce Pěčice podpoří činnost SDH Pěčice částkou 30 000 Kč.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

XII. Odměny kronikáři a sociální pracovnici 
Předsedající navrhl kronikáři p. Barešovi uvolnit jednorázový finanční dar ve výši 3 500 Kč. 
Předsedající navrhl pro pí. Peštovou za sociální a kulturní služby uvolnit jednorázový finanční dar ve 
výši 2 500Kč.  

Návrh usnesení 15-2/2014:  

Panu J. Barešovi bude za vedení obecní kroniky udělen za odměnu jednorázový finanční dar ve výši 3 
500 Kč. Paní H. Peštové bude za její činnost v oblasti kulturní a sociální udělen jednorázový finanční 
dar ve výši 2 500Kč.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

XIII. Příspěvky na činnost předškolních zařízení 
Předsedající informoval, že OÚ obdržel dvě žádosti o příspěvek na provoz předškolních zařízení. 
Jedno ze Semčic a druhé z Ledec. V rozpočtu na letošní rok je na příspěvek vyčleněna částka 5 000 Kč. 
Předsedající navrhl, aby se příspěvek rozdělil rovnoměrně podle počtu dětí, které do daného zařízení 
dochází.  V případě MŠ Semčice je to 7 dětí, v případě MŠ Ledce je to jedno dítě, tzn. MŠ Semčice by 
obdržela 4 375 Kč a MŠ Ledce 625 Kč. 
Dále Předsedající (Lukáš Kováč) informoval, že je v příbuzenském vztahu s ředitelkou MŠ Ledce, a 
proto se vyloučil z hlasování o tomto návrhu. 



Návrh usnesení 16-2/2014:  

Zastupitelstvo obce Pěčice přispěje na provoz předškolních zařízení, které si o příspěvek zažádaly a 
kam docházejí děti z Pěčic. Na provoz MŠ Semčice bude zaslána částka 4 375 Kč, na provoz MŠ Ledce 
bude věnován příspěvek ve výši 625 Kč. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč – ZDRŽEL SE   
Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

XIV. Zpráva o činnosti OÚ 
Předsedající informoval přítomné občany o činnosti OÚ za dobu od zvolení nového zastupitelstva.  

Výčet bodů, které zpráva zahrnovala:  

 Nákup počítačů 

 Nákup světel na stromek 

 Nové internetové stránky – předpokládané spuštění od 1.1.2015 

 Výpověď paní Peštové – úklid na OÚ, kolem kontejnerů a autobusové zastávky zajistí pí. 
Marie Pavlíková. 

 Výběrové řízení na hospodářku – termín přihlášek byl prodloužen do 20.12.2014 

 Ohrada kolem popelnic – ohrada byla rozebrána z důvodu jejího špatného technického stavu, 
kdy hrozila zřícením a případným zraněním kolemjdoucích. Zničené bloky byly zlikvidovány, 
ty použitelné jsou uskladněny na mém pozemku a budou buď použity na novou ohradu, nebo 
nabídnuty k využití občanům. V průběhu zimy připravíme návrhy a představíme vám je 

 Byly rozeslány upomínky za dlužné poplatky za svoz odpadu. Na výzvu zareagovala cca 
polovina obeslaných 

 
Dále Předsedající krátce informoval o výsledcích auditu, který na OÚ proběhl 4. 12. 2014. Zmínil 
následující body:  

 Neschválení rozpočtových opatření na VZ 

 Neschválení účetní závěrky 

 Formální nedostatky v nájemních smlouvách 

 Obecné chyby v účetnictví 

 Další závažnější nálezy z provedeného auditu z jara letošního roku byly vesměs napraveny. 
 

XV. Diskuse 
Předsedající vyzval přítomné občany k diskuzi.  

 p. Lepka: Dotaz na dotace pro fotbalisty 

 Předsedající odpověděl, že dotace pro fotbalisty jsou naplánovány v rozpočtu.  

 
 Pí. Korcová navrhla, aby bylo na křižovatku „u Sedláčkových“ instalováno dopravní zrcadlo, 

které by zlepšilo přehlednost křižovatky. Dále upozornila na nebezpečnou dopravní situaci 



vzniklou během fotbalových zápasů vzhledem k velkému množství zaparkovaných aut na 
hlavní silnici podél hřiště.  

 Předsedající odpověděl, že se OÚ pokusí v nejbližší době zajistit instalaci zrcadla.  
 

 p. Tomeš se informoval na možnost odvodnění ulice, ve které má dům.  
 Předsedající reagoval, že se na situaci informuje a zajistí reakci.  

 
 Pí. Ramharterová vznesla dotaz na vybudování chodníků.  
 Předsedající reagoval, že v příštím roce sice v plánu nejsou, nicméně přislíbil, že se 

problematikou chodníků budeme zabývat a zvážíme možnosti jejich postupné realizace i 
s ohledem dotační příležitosti. 

 
 p. Lepka upozornil na nedostatečný dosah obecního rozhlasu v prostoru „Dvora“.  
 Předsedající přislíbil, že situace se bude řešit.  

 
 p. Tomeš upozornil na katastrofální stav cesty „na Ovčárny“.  
 Předsedající informoval, že si stav řečené cesty OÚ uvědomuje a plánuje ho řešit. Dále 

informoval o podrobnostech plánované skládky na bioodpad.   
 

IV. Závěr 
Předsedající se jménem zastupitelstva rozloučil s přítomnými a schůzi ukončil v 17:50.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 14. prosince 2014 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

----------------------------------------------                                        ------------------------------------------------- 

                Václava Štolcová                                                                                Marie Pavlíková 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 
 



 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčice konaného 

dne 13.12. 2014 
 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

 

Usnesení 1-2/2014: 
 Zasedání zastupitelstva se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání 

zastupitelstva 13.12. 2014. Pozvánka s programem je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze 

dne 13.12. 2014.       

 

Usnesení 2-2/2014: 

 Zápis se zasedání pořídí Jana Truksová, jako ověřovatelé budou fungovat Marie Pavlíková a 

Vendula Štolcová. 

 

Usnesení 3-2/2014: 

 Místostarostkou obce Pěčice na volební období 2014-2018 je Iveta Barešová.  

 

Usnesení 4-2/2014: 
 Zasedání zastupitelstva obce Pěčice konané dne 13. prosince 2012 se bude řídit předloženým 

Jednacím řádem. Jednací řád  je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014.  

 

Usnesení 5-2/2014: 

 Předsedkyní Kontrolního výboru je Jana Truksová.  

 

Usnesení 6-2/2014: 

 Předsedkyní Výboru pro veřejný pořádek, zeleň a životní prostředí je Marie Pavlíková.  

Usnesení 7-2/2014: 

 Předsedou výboru pro údržbu infrastruktury a obecního majetku je Václav Pešta. 

Usnesení 8-2/2014: 
 Předsedkyní Kulturního a sociálního výboru je Václava Štolcová. 

Usnesení 9-2/2014: 

 Zastupitelstvo obce Pěčice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

Starosta – 11 152 Kč 

Místostarostka – 8 094 Kč 

Předsedající výboru – 1 060 Kč 

Člen zastupitelstva – 280 Kč 

Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé 



funkce. 

Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 

funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 

komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

Usnesení 10-2/2014: 

 Dne 27.12.2014 proběhne inventura movitého a nemovitého majetku obce. Inventurní 

komisi povede jako předsedkyně Iveta Barešová. Dalšími členy komise budou Jana Truksová, 

Kateřina Šedivá, Marie Pavlíková.  

 

Usnesení 11-2/2014: 

 Zastupitelstvo obce Pěčice přijímá předložené rozpočtové opatření číslo 1, 2, 3 ve výši  
3.781,29 tis Kč na straně příjmů a 3.418,2 Kč na straně výdajů. Rozpočtová opatření č 1, 2 ,3 -  
jsou přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014. 

 

Usnesení 12-2/2014: 
 Zastupitelstvo obce Pěčice bude v roce 2015 hospodařit s navrženým vyrovnaným 

rozpočtem. Jednaný rozpočet na rok 2015  je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 

13.12. 2014. 

 

Usnesení 13-2/2014: 

 Zastupitelstvo obce Pěčice zajistí svoz komunálního odpadu. Poplatek na občana bude činit 
700 Kč na osobu. Občané mohou poplatky uhradit ve dvou splátkách nejpozději do června, a 
to v hotovosti v úředních (Po a St od 18-20 hodin) nebo tomu určených (10.1. a 24.1.) 
hodinách v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce Pěčice 33220181/0100. Systém 
přidělování pytlů je přílohou zápisu zasedaní obce Pěčice ze dne 13.12. 2014. 

 

Usnesení 14-2/2014: 

 Zastupitelstvo obce Pěčice podpoří činnost SDH Pěčice částkou 30 000 Kč.  

 

Usnesení 15-2/2014: 

 Panu J. Barešovi bude za vedení obecní kroniky udělen za odměnu jednorázový finanční dar 

ve výši 3 500 Kč. Paní H. Peštové bude za její činnost v oblasti kulturní a sociální udělen 

jednorázový finanční dar ve výši 2 500Kč.  

 

Usnesení 16-2/2014:  
 Zastupitelstvo obce Pěčice přispěje na provoz předškolních zařízení, které si o příspěvek 

zažádaly a kam docházejí děti z Pěčic. Na provoz MŠ Semčice bude zaslána částka 4 375 Kč, 
na provoz MŠ Ledce bude věnován příspěvek ve výši 625 Kč. 
 

 



Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje: 

--- 

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  

 Dotaz na dotace pro fotbalový klub Pěčice 
 Žádost o instalaci zrcadla na křižovatku „u Sedláčkových“ 
 Žádost o vyřešení nedostatečného dosahu obecního rozhlasu 
 Problém s odvodněním ulice, ve které bydlí Tomešovi 
 Žádost o vybudování chodníků 
 Katastrofální stav cesty „na Ovčárna“ 

 

Zapsala:  

Jana Truksová, 14. prosince 2014 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

----------------------------------------------                                        ------------------------------------------------- 

                Václava Štolcová                                                                                Marie Pavlíková 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

              Lukáš Kováč, starosta 

 
Citované přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.  


