
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice  
č. 3/2015 

konaného dne 28. 2. 2015, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  
Zastupitelstvo:  
Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová 
Václav Pešta 

Omluveni:  

Marie Pavlíková 
Václava Štolcová 

 

Hosté:  
p. Hlavatý, pí Čapková, p. Čapek, p. Sedláček, p. Rejmon, p. Spal, pí. Spalová, pí Kolářová, p. Kolář, p. 
Kolář, p. Tomeš, p. Tomeš ml., p. Urban, p. Dufková, p. Dufek, p. Pavlík,  p. Šesták, p. Haken 
 
Prezenční listina s podpisy všech přítomných je přílohou Zápisu jednání zastupitelstva obce Pěčice ze 
dne 28.2.2015. 
 

Program zasedání byl zveřejněn takto:  

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

3. Projednání nové obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem 

4. Systém a projekt na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

5. Projekt na revitalizaci parku u „Pomníku padlých“ 

6. Doplnění/rekonstrukce rozhlasu 

7. Odměna za tvorbu nových internetových stránek obce 

8. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

I. Zahájení 
V 17:00 starosta obce Pěčice Lukáš Kováč přivítal jako Předsedající přítomné a zahájil veřejné 
zasedání obce Pěčice. Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů, 2 jsou omluveni (viz výše) a zasedání 
je usnášení schopné.  
Předsedající přednesl přítomným program zasedání. K tomu doplnil další dva body:  

1. Smlouva na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu 
2. Rozpočtová opatření 



 
Zeptal se, zda má někdo návrh na jeho doplnění.  
Nikdo nic nedoplnil.  

Návrh usnesení 1-3/2015:  

Zasedání 3/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 28.2. 

2015 a bude doplněno o dva nové body, které navrhl Předsedající.  

Hlasování:  

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

II. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
Předsedající jako zapisovatele navrhl Janu Truksovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a Ivetu 
Barešovou.  

Návrh usnesení 2-3/2015:  

Zápis pořídí Jana Truksová, ověří ho Kateřina Šedivá a Iveta Barešová.  

Hlasování:  

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

III. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem 
Předsedající nejprve shrnul, v čem spočívají změny nové vyhlášky obce o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem. Jedná se zejména o následující body:  

 BIO odpad – nově obec umožní sběr BIO odpadu a to pomocí kontejnerů rozmístěných o 

víkendech (duben- listopad) ve vsi na viditelných místech.  

 Kovy – bude umístěna popelnice na drobný železný odpad na křižovatce u dětského hřiště. 

Sběr velkého železného odpadu bude i nadále probíhat v režimu sběru po vsi, kterou zajistí 

SDH Pěčice, a to 2x ročně. 

 Při řešení problému s odvozem komunálního odpadu, který se musel řešit bezodkladně byly 

nastaveny s firmou Compaq nové podmínky. S okamžitou platností (po dohodě obce a 

Compaq) byly vyhlášeny nové podmínky pro placení a odvoz komunálního odpadu    

 Občané mohou zakoupit dva typy známek na popelnice – týdenní, nebo kombinovaný svoz. 

Stávající známku si mohou jedno- či dvoučlenné domácnosti vyměnit, pokud jim nevyhovuje, 

a po doplatku získat jinou.  



 Pokud si tyto domácnosti již s předstihem zakoupili známky na roční svoz, mají možnost ji 

vrátit a vyžádat si známku na kombinovaný svoz. Poté jim bude vrácen finanční rozdíl tak, aby 

nedošlo k jejich diskriminaci. 

Předsedající vyzval k diskuzi.  
 
 J. Dufek se zeptal, kolik stojí kombinovaný svoz. 
 Předsedající ho poučil, že stojí 1400 Kč, platí od 1.3. a k dostání už je od poloviny února na 

OÚ. 
 

 R. Tomeš se zajímal, jak nakládat se stavebním odpadem.  
 Předsedající ho poučil, že obec nemá povinnost starat se o stavební odpad občanů, ale nabídl 

pomoc s možností pronájmu kontejnerů od obce. Dále upozornil, že sběrný dvůr v Dobrovici 
bude patrně umožňovat sběr tohoto odpadu i z jiných obcí, nicméně je to stále nepotvrzené.  

 

Návrh usnesení 3-3/2015 

Odpadové hospodářství obce Pěčice se bude od března roku 2015 řídit předloženou Obecně 

závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která je přílohou Zápisu 

zasedání zastupitelstva obce Pěčice ze dne 28.2.2015. 

Hlasování: 

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

IV. Systém a projekt na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
Předsedající informoval přítomné, že projekt na dotaci systému pro likvidaci biologického odpadu, 
který pro obec připravuje forma Dotace snadno, je připravený k odeslání na posouzení na Krajský 
úřad Středočeského kraje. Předmětem dotace je nákup 3 kontejnerů, nosiče na kontejnery, sítě na 
kontejnery a fukar na listí v celkové předpokládané částce 650 375 Kč. Dotace pokryje 90% nákladů, 
přičemž obec by celý projekt včetně provize firmě zajišťující dotace neměl přesáhnout částku 100 000 
Kč.  
 
Předsedající se zeptal, jestli má někdo nějakou otázku.  
 
 P. Tomeš se zeptal, jestli to znamená, že tím končí možnost odvážet odpad k Obecnímu 

rybníku. 
 Předsedající ho poučil, že tam se nesmí odpad dovážet od 1. Ledna letošního roku.  

 

Návrh usnesení 4-3/2015:  

Svoz a likvidaci bioodpadu bude plně provozovat obec. Sběr BRKO bude obec řešit umístěním volně 
stojících velkoobjemových kontejnerů po obci, či na pevně stanoveném místě, do nichž bude možné 
odkládat bioodpad jak z údržby veřejných prostranství, tak ze soukromých pozemků. Občané zde 
budou moci zdarma odložit odpad ze svých zahrad a domácností. 
 



 
Předpokládaná celková částka dotace na projekt sběru bioodpadu je 650 375 Kč s DPH. 
Z dotace bude zakoupena následující technika: 
3x kontejner 
1x kontejnerový nosič 
3x síť na kontejner 
1x fukar  
 

V. Hlasování o smlouvě na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu 
Předsedající přítomné seznámil s tím, že obci byly předloženy dvě nabídky na likvidaci biologicky 

rozložitelného odpadu, a to od p. Vernera a p. Heřmanského. Hlavní rozdíly nabídek jsou následující:  

 p. Verner provozuje kompostárnu v Týnci, cca 6 km od Pěčic, p. Heřmanský ji plánuje 

vybudovat cca 1 km od Pěčic směrem na Jabkenice, ale momentálně má teprve zažádáno o 

dotaci a ŽL na nakládání s odpadem, nicméně nám umožní vozit případný bioodpad z Pěčic 

do prostoru budoucí sběrny již nyní.  

 P. Verner požaduje za likvidaci bioodpadu cca 400 kč/tuna, p. Heřmanský nabízí 100 kč/tuna.  

Předsedající vyzval k diskuzi:  

 J. Dufek: Ví p. Verner, jaké podmínky nám nabízí p. Heřmanský?  
 Předsedající: Ví, že nám byla nabídnuta pro nás výhodnější smlouva, ale detaily nabídky jsme 

mu nesdělili.  
 

 p. Šesták: Nešlo by rozhodnutí o tom, kam budeme odpad dávat, pozdržet?  
 Předsedající vysvětlil, že oba podnikatelé potřebují znát naše stanovisko již nyní, protože 

naše rozhodnutí ovlivní jejich budoucí podnikatelský záměr. 
 
 R. Tomeš se ptá, na jakou dobu budeme smlouvu uzavírat. 
 Předsedající oznámil, že na 4 roky, tedy na dobu trvání současného zastupitelstva, případně 

na 5 let, bude-li to pro podnikatele nezbytné. Ne však na delší dobu. 
 
 p. Hakena zajímalo, zda Verner nesnížil svůj požadavek, i když věděl, že máme výhodnější 

nabídku.  
 Předsedající opáčil, že nikoliv.  

 
 R. Tomeš konstatoval, že vše mluví pro p. Heřmanského. 

 
 J. Rejmon se zeptal, jaké mají subjekty požadavky na skladbu bioodpadu.  
 Předsedající informoval, že v tomto jsou si smlouvy podobné. Bioodpad nesmí obsahovat 

kosti, zbytky jídel, extrementy a podobně.  
 
 J. Dufek se zeptal, zda máme představu o množství bioodpadu, který Pěčice vyprodukují.  
 Předsedající vysvětlil, že přesné množství neznáme, ale podle odhadů a zkušeností z podobně 

velikých obcí byl uskutečněn odhad cca 40 tun ročně. To by nás v případě podepsání smlouvy 
s p. Vernerem stálo cca 16 000 Kč ročně, kdežto v případě podpisu smlouvy s p. Heřmanským 
obec získá cca 4 000 Kč ročně.  

 

Návrh usnesení 5-3/2015 

Obe Pěčice podepíše smlouvu s p. Vernerem a bude svážet svůj bioodpad do kompostárny v Týnci.  



Lukáš Kováč – ZDRŽEL SE 
Iveta Barešová – ZDRŽELA SE 
Kateřina Šedivá – ZDRŽELA SE 
Jana Truksová - ZDRŽELA SE 
Václav Pešta – PRO 

Usnesení nebylo schváleno. 

Návrh usnesení 6-3/2015 

Obe Pěčice podepíše smlouvu s p. Heřmanským a bude svážet svůj bioodpad do kompostárny u 

Zachtova.  

Hlasování: 

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

VI. Schválení projektu revitalizace parku u „Pomníku padlých“ 
Předsedající informoval přítomné o záměru revitalizovat park u „Pomníku padlých.“ 
 
Hlavní body revitalizace:  

 Odstranění nezdravých stromů a keřů, náletů a keřů okolo drátěného plotu 

 Výsadba nových keřů a květin 

 Odstranění plotu 

 OÚ má nabídka na zahradnické práce v parku od zahradníka p. Šimandla v celkové částce 

45 000 Kč 

 V další fázi by se vybudovaly cestičky a instalovaly lavičky a bude obnoven i pomník. 

Předsedající vyzval k diskuzi. 
 p. Haken se zeptal, zda částka 45 000 je za projekt, či za práci. 
 Předsedající upřesnil, že za práci.  

 
 pí. Čapková se zeptala, co znamená odstranění plotů.  
 Předsedající vysvětlil, že staré ploty se odstraní, aby se park otevřel veřejnosti, přibudou zde i 

lavičky a cestičky. V bezprostředním okolí pomníku bude v zájmu zachování piety naopak 
plůtek instalován, aby se zabránilo přístupu psů apod.  

 

Návrh usnesení 7-3/2015: 

Obec Pěčice v první fázi revitalizace pomníku padlých, která se týká ozdravení zeleně, zadá tuto práci 

panu Šimandlovi, který práce vykoná v souladu s předloženým projektem za 45 000 Kč. Projekt je 

přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 



Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

VII. Schválení doplnění nebo rekonstrukce obecního rozhlasu 
Předsedající seznámil přítomné, že OÚ obdržel 2 nabídky na kompletní výměnu stávajícího systému 
za bezdrátový rozhlas. A to:  

 Rozhlasy Bártek – 148 842 Kč s možností rozložit bezúročně splátky na tři roky  

 JD Rozhlasy – Kč 150 814 Kč 

Předsedající vyzval k diskuzi:  

 J. Dufek konstatoval, že si myslí, že rozhlas je zbytečný a proč ho obnovovat? A zeptal se, zda 
by nestačilo ho jen doplnit o místa, kde ho neslyší.  

 Předsedající konstatoval, že bere jeho názor na vědomí. A odpověděl, že pouhé rozšíření je 
možné.  

 
 P. Šesták, p. Haken a další přítomní diskutovali o možnosti navázat na bezdrátový rozhlas na 

kamerový systém a jeho užitečnost pro obec.  
 Předsedající vzal jejich nápady na vědomí. 

 

Návrh usnesení 8-3/2015: 

Obec provede celkovou výměnu stávajícího rozhlasu za bezdrátový. 

Hlasování: 

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

Návrh usnesení 9-3/2015: 

Obec Pěčice přijme nabídku na kompletní výměnu rozhlasu od firmy JD Rozhlasy za Kč 150 814 Kč 

Hlasování: 

Lukáš Kováč - ZDRŽEL SE 
Iveta Barešová - ZDRŽEL SE  
Kateřina Šedivá - ZDRŽEL SE 
Jana Truksová - ZDRŽEL SE 
Václav Pešta – ZDRŽEL SE 
Usnesení nebylo schváleno.  
 

Návrh usnesení 10-3/2015: 

Obec Pěčice přijme nabídku na kompletní výměnu rozhlasu od firmy Rozhlasy Bártek za 148 842 Kč 

s využitím možnosti rozložit bezúročně splátky na tři roky. 

Hlasování: 

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Kateřina Šedivá - PRO 



Jana Truksová - PRO 

Václav Pešta – ZDRŽEL SE 

Usnesení bylo schváleno.  

 

VIII. Schválení odměny za tvorbu internetových stránek 
Předsedající upozornil na nové stránky obce, které vytvořila Jana Truksová. Vyzdvihl kladnou odezvu 
občanů na nové stránky i rychlost, s jakou byly vytvořeny a uvedeny do provozu. Za vykonanou práci 
nad rámec povinností člena zastupitelstva navrhl pro Janu Truksovou jednorázový finanční dar ve výši  
3 500 Kč.  
Předsedající vyzval k diskuzi 
Nikdo nic nenamítal.  

Návrh usnesení 11-3/2015: 

Obec Pěčice věnuje Janě Truksové za vytvoření obecních internetových stránek jednorázový finanční 

dar ve výši 3 500 Kč. 

Hlasování: 

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

IX. Schválení rozpočtového opatření 
Předsedající předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4 v celkové výši 223 200 Kč na straně příjmů 

a 49 100 Kč na straně výdajů. Členové zastupitelstva s ním byli seznámeni, pro veřejnost je k dispozici 

k nahlédnutí v místě konání zasedání zastupitelstva obce Pěčice dne 28.2. 2015 na OÚ. 

Návrh usnesení 12-3/2015: 

Zastupitelstvo obce Pěčice přijme rozpočtové opatření č. 4 v celkové výši 223 200 Kč na straně příjmů 
a 49 100 Kč na straně výdajů. 

Hlasování: 

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

X. Zpráva o činnosti OÚ 
Předsedající informoval přítomné o následujících bodech, které ilustrují činnost OÚ Pěčice 

v posledních třech měsících:  

 

 Byly uzavřeny pracovní smlouvy s pí. Ladou Valentovou (účetní), Václavem Hakenem (úklid 

sněhu), J. Bareš bude od 1.3. působit jako pracovník obce pro údržbu zeleně a infrastruktury. 

Jeho plat bude z větší části pokrývat dotace od Úřadu Práce. 



 

 Byla uzavřena nová nájemní smlouva na byt v budově OÚ s pí. Kicelukovou. 

 

 Předsedající jménem obce veřejně poděkoval p. Vernerovi za úpravu polní cesty na Ovčárna, 

kterou učinil ze své iniciativy a na své náklady. V této souvislosti Předsedající přítomné 

upozornil, že tato cesta není ve vlastnictví obce, a proto do ní obec nesmí investovat ani na ni 

žádat dotace. Nicméně přislíbil, že se bude OÚ snažit kontaktovat Ministerstvo zemědělství, 

pod které spadá Pozemkový fond, aby svůj majetek udržoval, případně aby cesty převedl na 

obec Pěčice.  

 

 GObec – internetový projekt je před dokončením, budeme informovat o spuštění. Bude 

dostupný i přes obecní www stránky.  

 

 Budou zbudovány nové ohrady kolem popelnic na tříděný odpad u dětského hřiště a u 

„Dvora“.  Budou zbudovány z cihlových sloupků v kombinaci s dřevěnými fošnami.  

 

 V příštím týdnu bude instalováno vypouklé zrcadlo na křižovatku k Sedláčkovým, které si 

občané žádali na minulém zasedání z 13.12.2014. Celá instalace včetně zrcadla stála 8500 Kč, 

dodavatel firma JaZnak.  

 

 Na zasedání zastupitelstva obce z 13.12. 2014 byla vznesena otázka panem R. Tomešem na 

odvodnění ulice, kde bydlí. Předsedající se na obrátil na bývalého starostu  J. Rejmona, jako 

na lépe informovaného, aby vysvětlil situaci. P. Rejmon vysvětlil, že vznikla projektová 

dokumentace za 80 tis na odvodnění. Dále připomenul, že součástí řešení je i odvodňovací 

příkop na hřišti, které patří TJ Sokol Pěčice. Předsedající informoval, že se Zastupitelstvo bude 

problémem dál zabývat a bude k problematice sbírat informace. Dále informoval, že 

zastupitelé se zúčastnili schůzky na MAS Svatojiřský les, kde se zabývali i touto otázkou. Dle 

informací od MAS se pokusíme s TJ Sokol spojit a společně zažádat o dotaci, která by řešila 

problém vody stékající ze hřiště do ulice, kde bydlí p. Tomeš. Letos se s tím ale nic dělat 

nemůže, neb na toto nemáme v rozpočtu vyčleněnou částku.  

 

 Pozvánka na Maškarní bál pro děti, který se bude konat 14.3.2015. 

 

 Předsedající shrnul problémy v minulých týdnech s odvozem komunálního odpadu a o 

důvodech, které k nim vedly. Důvodem změny přístupu firmy Compag byly především 

podvody, kdy se do neoznačených popelnic vkládaly pouze části pytlů. 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu v roce 2015 v obci Pěčice, stav k 28. 2. 2015: 

trvale bydlící: nezaplaceno 7 čp. (domácností) - 13 300 Kč 
 
chalupy: nezaplaceno 20 čp. - 14 000 Kč 
 
chaty: nezaplaceno 16 čp. - 11 200 Kč 
 
Celkem dluh za období roku 2015 - 38 500,00 Kč  
Nezaplacené poplatky bude OÚ na neplatičích vymáhat. 
 

 R. Urban se zeptal, zda je možnost, aby byly v budoucnu poplatky levnější. 



  Předsedající připustil, že se OÚ bude snažit je do budoucna měnit. 

 

 J. Dufek se zeptal, zda OÚ uvažuje o zlevnění poplatků pro důchodce.  

 Předsedající odpověděl, že ano,  OÚ by rád nastavil sociálně ohleduplnější systém placení 

poplatků za svoz komunálního odpadu.  

 

 p.Haken se ptal na výměnu popelnic, případně spolupráci s firmou AVE ? 

 Předsedající informoval, že minulé zastupitelstvo podmínky u AVE zjišťovalo a ceny byly velmi 

podobné s firmou Compag.   

 

 Předsedající dále informoval, že Compag také nabídl dobré podmínky pro sběr drobných 

kovů, bude je svážet, až bude sběrná popelnice naplněná. 

  

 9. května proběhne svoz nebezpečného odpadu. 

 

 OÚ nabízí zdarma občanům materiál z rozebrané ohrady kolem popelnic, k odběru u starosty 

Kováče.  

XI. Diskuze 
 

 J. Dufek se zeptal, jak nakládat s velkými větvemi. Je možné je vozit na hromadu za Pěčice.  

 Předsedající odvětil, že hromada větví tam skutečně je a JSDH provede cvičení, při kterém 

větve spálí. 

 

 Místostarostka Iveta Barešová požádala přítomné, aby při odkládání bioodpadu do 

kontejnerů hlídali, aby tam lidé neodkládali věci, které tam nepatří. 

 

 P. Pavlík se zeptal na možnost zbudování povrchové kanalizace u nich v ulici, neb  i tam stéká 

při velkých deštích voda do dvorů.  K otázce se přidal i p. Haken s odkazem stejného 

problému u něho v ulici.  

 Předsedající informoval, že v rozpočtu na rok 2015 nebyl vyhrazen obnos na řešení tohoto 

problému, nicméně v příštím roce bude Zastupitelstvo hledat řešení.  

 

 R. Tomeš navrhl, aby se nerealizoval plán obnovy rozhlasu a ušetřené peníze se investovaly 

do povrchových žlabů na odvod dešťové vody.  

 Předsedající vzal jeho názor na vědomí a připomenul, že při obnově rozhlasu využijeme 

možnost rozložení úhrady do tří bezúročných splátek.  

 

 L. Čapek se zeptal, zda plánujeme obnovu kapličky.  

 Předsedající informoval, že se pokusíme tuto řešit z krajských dotací vypsaných pro letošní 

rok.   

XII. Závěr 
Předsedající se jménem zastupitelstva rozloučil s přítomnými a schůzi ukončil v 18:20.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 5. března 2015 



 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Iveta Barešová                                                                                Kateřina Šedivá 

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 

28.2. 2015 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-3/2015:  

Zasedání 3/2014 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 28.2. 

2015 a bude doplněno o dva nové body, které navrhl Předsedající.  

Usnesení 2-3/2015:  

Zápis pořídí Jana Truksová, ověří Kateřina Šedivá a Iveta Barešová.  

Usnesení 3-3/2015 

Odpadové hospodářství obce Pěčice se bude od března roku 2015 řídit Obecně závazné vyhlášky 

obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která je přílohou Zápisu zasedání 

zastupitelstva obce Pěčice ze dne 28.2. 2015. 

Usnesení 4-3/2015:  

Zastupitelstvo se usneslo, že svoz a likvidaci bioodpadu bude plně provozovat obec. Sběr BRKO bude 
obec řešit umístěním volně stojících velkoobjemových kontejnerů po obci, či na pevně stanoveném 
místě, do nichž bude možné odkládat bioodpad jak z údržby veřejných prostranství, tak ze 
soukromých pozemků. Občané zde budou moci zdarma odložit odpad ze svých zahrad a domácností. 
Předpokládaná celková částka dotace na projekt sběru bioodpadu je 650 375 Kč s DPH. 
Z dotace bude zakoupena následující technika: 
3x kontejner 
1x kontejnerový nosič 
3x síť na kontejner 
1x fukar  
 



Usnesení 6-3/2015 

Obec Pěčice podepíše smlouvu s p. Heřmanským a bude svážet svůj bioodpad do kompostárny u 

Zachtova.  

Usnesení 7-3/2015: 

Obec Pěčice v první fázi revitalizace pomníku padlých, která se týká ozdravení zeleně, zadá tuto práci 

panu Šimandlovi, který práce vykoná v souladu s předloženým projektem za 45 000 Kč. Projekt je 

přílohou tohoto zápisu 

Usnesení 8-3/2015: 

Obec provede celkovou výměnu stávajícího rozhlasu za bezdrátový. 

Usnesení 10-3/2015: 

Obec Pěčice přijme nabídku na kompletní výměnu rozhlasu od firmy Rozhlasy Bártek za 148 842 Kč 

s využitím možnosti rozložit bezúročně splátky na tři roky. 

Usnesení 11-3/2015: 

Obec Pěčice věnuje Janě Truksové za vytvoření obecních internetových stránek jednorázový finanční 

dar ve výši 3 500 Kč. 

Usnesení 12-3/2015: 

Zastupitelstvo obce Pěčice přijme rozpočtové opatření č. 4 v celkové výši 223 200 Kč na straně příjmů 
a 49 100 Kč na straně výdajů. 
 

Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje:  

Návrh usnesení 5-3/2015 

Obec Pěčice podepíše smlouvu s p. Vernerem a bude svážet svůj bioodpad do kompostárny v Týnci.  

Návrh usnesení 9-3/2015: 

Obec Pěčice přijme nabídku na kompletní výměnu rozhlasu od firmy JD Rozhlasy za Kč 150 814 Kč. 

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  
 Dotaz na cenu kombinovaného svozu odpadu. 
 Dotaz na nakládání se stavebním odpadem.  
 Dotaz zda, p. Verner ví, jaké podmínky nám nabízí p. Heřmanský?  
 Dotaz zda by nešlo rozhodnutí o tom, kam budeme odpad dávat, pozdržet?  
 Dotaz na jakou dobu budeme smlouvu na likvidaci bioodpadu uzavírat. 
 Dotaz, zda p. Verner nesnížil svůj požadavek, i když věděl, že máme výhodnější nabídku.  
 Konstatování, že vše ve věci likvidace bioodpadu mluví pro p. Heřmanského. 
 Dotaz, jaké mají subjekty požadavky na skladbu bioodpadu.  
 Dotaz, zda máme představu o množství bioodpadu, který Pěčice vyprodukují.  
 Dotaz ve věci revitalizace parku, zda částka 45 000 je za projekt, či za práci. 
 Dotaz ve věci revitalizace parku, co znamená odstranění plotů.  
 Konstatování, že rozhlas je zbytečný a proč ho obnovovat? Dotaz, zda by nestačilo ho jen 

doplnit o místa, kde ho neslyší.  
 Diskuzi o možnosti navázat na bezdrátový rozhlas na kamerový systém a jeho užitečnost pro 

obec.  
 Dotaz, zda je možnost, aby byly v budoucnu poplatky za svoz komunálního odpadu levnější. 

 Dotaz, zda OÚ uvažuje o zlevnění poplatků za svoz komunálního odpadu pro důchodce.  



 Dotaz na výměnu popelnic, případně spolupráci ve věci svozu komunálního odpadu s firmou 

AVE ? 

 Dotaz, jak nakládat s velkými větvemi, zda je možné je vozit na hromadu za Pěčice?  

 Dotaz na možnost zbudování povrchové kanalizace v ulici u Pavlíků, neb  i tam stéká při 

velkých deštích voda do dvorů.  K otázce se přidal i p. Haken s odkazem stejného problému u 

něho v ulici.  

 Návrh, aby se nerealizoval plán obnovy rozhlasu a ušetřené peníze se investovaly do 

povrchových žlabů na odvod dešťové vody.  

 Dotaz na plány na obnovu kapličky.  

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Iveta Barešová                                                                                Kateřina Šedivá 

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 


