
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice  
č. 4/2015 

konaného dne 4. 4. 2015, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

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

Omluvena:  

Kateřina Šedivá 
 
Hosté:  
F. Pecka, P. Pecka, M. Pavlík, P. Pavlík, D. Dufková, G. Čörgö 

 
Prezenční listina s podpisy všech přítomných je přílohou Zápisu jednání zastupitelstva obce Pěčice ze 
dne 4.4. 2015. 

Program zasedání byl zveřejněn takto:  
1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

3. Projednání a schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků č. 305/9, 305/12, 

305/13, 305/17, 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24, 305/25, 

305/26, 305/28, 305/31, 305/32, 305/33, 305/34, 305/35, 305/36, 305/37, 305/38, 

305/39, 305/40, 305/41, 305/42, 305/43, 305/44, 377/001 

4. Projednání a schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků č. 227/1, 233/0, 

236/1, 240/0, 286/1, 369/0, 370/0, 372/0, 376/1, 380/14, 397/1, 399/0, 400/1, 

400/2, 400/3, 431/2, 521/0 

5.  Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní hostinec 

6.  Projednání žádosti o příspěvek mysliveckému sdružení Květník 

7.  Projednání návrhu na uzavření smlouvy s městskou policií Koleč 

8.  Projednání návrhu firmy Cerberos na nové internetové připojení obecního úřadu 

9.  Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

10.  Diskuse 

11.   Závěr 

1. Zahájení 
V 17:00 starosta obce Pěčice Lukáš Kováč přivítal jako Předsedající přítomné a zahájil veřejné 

zasedání obce Pěčice. Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, 1 je omluven (viz výše) a 

prohlásil zasedání za usnášení schopné. 



Následně přečetl program zasedání a doplnil jej o tři nové body:  

1. Žádost SDH o příspěvek na výroční slavnost u příležitosti 130 let SDH Pěčice. Částka 3 

000 Kč bude sloužit na nákup cen v soutěžích. 

2. Žádost o příspěvek TJ Sokol Pěčice na pořádání dětské olympiády. 

3. Schválení podání žádosti o krajskou dotaci na opravu kapličky a schválení doplacení 

minimální částky 5% z celkové ceny opravy z rozpočtu obce. 

Předsedající dal o programu včetně doplněných bodů hlasovat.  

Návrh usnesení 1-4/2015:  

Zasedání 4/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 4. 4. 

2015 doplněným o tři nové body: 

1. Žádost SDH o příspěvek na výroční slavnost u příležitosti 130 let SDH Pěčice. Částka 3 

000 Kč bude sloužit na nákup cen v soutěžích. 

2. Žádost o příspěvek TJ Sokol Pěčice na pořádání dětské olympiády. 

3. Schválení podání žádosti o krajskou dotaci na opravu kapličky a schválení doplacení 

minimální částky 5% z celkové ceny opravy z rozpočtu obce.  

Hlasování:  

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

II. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
Předsedající určil jako zapisovatele Janu Truksovou, jako ověřovatele Ivetu Barešovou a Marii 
Pavlíkovou.  

 

III. Projednání a schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků č. 305/9, 305/12, 

305/13, 305/17, 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24, 305/25, 

305/26, 305/28, 305/31, 305/32, 305/33, 305/34, 305/35, 305/36, 305/37, 305/38, 

305/39, 305/40, 305/41, 305/42, 305/43, 305/44, 377/001 
Předsedající oznámil, že je třeba uzavřít nové smlouvy o pronájmu pozemků z důvodu chyb 

v aktuálních smlouvách, proto byl vyhlášen záměr obce na pronájem pozemků. Pronájem bude 

schvalován ve dvou sadách.  

Než se přistoupilo k rozlepení obálek, bylo třeba schválit kritéria pro výběr.  

Návrh usnesení 2-4/2015  

Hlavním kritériem výběru budoucího nájemce pozemků bude cena za ha, a druhým kritériem bude 

doba pronájmu, kterou nájemce nabídne.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 



Iveta Barešová - PRO  
Marie Pavlíková - PRO 
Jana Truksová – PRO 
Václava Štolcová – PRO 
Václav Pešta – PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Následně bylo přistoupeno k rozlepení obálek. Na výzvu obce reagovali dva zájemci:  

 ZD Luštěnice , zastoupená p. Hrdličkou, který je stávajícím nájemcem 

 Agrofarma Týnec s.r.o. zastoupená p. Vernerem 
 

Členové zastupitelstva ověřili neporušenost obálek a přistoupilo se k otevření. 

 ZD Luštěnice nabídlo za 1 ha 2 700 Kč. 

 Agrofama Týnec s.r.o. nabídla za 1 ha 4 555 Kč 

Předsedající konstatoval, že lepší nabídku podal p. Verner z Agrofarmy Týnec s.r.o a proto navrhuje 

pronajmout pozemky jemu.  

Návrh usnesení 3-4/2015: 

Pozemky č. 305/9, 305/12, 305/13, 305/17, 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 305/23, 

305/24, 305/25, 305/26, 305/28, 305/31, 305/32, 305/33, 305/34, 305/35, 305/36, 305/37, 305/38, 

305/39, 305/40, 305/41, 305/42, 305/43, 305/44, 377/001 budou pronajaty Agrofarmě Týnec  s.r.o. 

Hlasování:  

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

IV. Projednání a schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků č. 227/1, 233/0, 

236/1, 240/0, 286/1, 369/0, 370/0, 372/0, 376/1, 380/14, 397/1, 399/0, 400/1, 400/2, 

400/3, 431/2, 521/0 
Výběr nájemce druhé sady pozemků se bude řídit kritérii schválenými usnesením 2-4/2015. Než se 

přistoupilo k rozlepení obálek, byla z nabídky vyjmuta parcela 227/1, která je již pronajímána 

Mysliveckému sdružení Květník.  

Následně bylo přistoupeno k rozlepení obálek. Členové zastupitelstva ověřili neporušenost obálek a 
přistoupilo se k otevření. 

 ZD Luštěnice nabídlo za 1 ha 2 700 Kč. 

 Agrofama Týnec s.r.o. nabídla za 1 ha 4 555 Kč 

Předsedající konstatoval, že lepší nabídku podal p. Verner z Agrofarmy Týnec s.r.o., a proto navrhuje 

pronajmout pozemky jemu.  



Návrh usnesení 4-4/2015: 

Pozemky č. 233/0, 236/1, 240/0, 286/1, 369/0, 370/0, 372/0, 376/1, 380/14, 397/1, 399/0, 400/1, 

400/2, 400/3, 431/2, 521/0 budou pronajaty Agrofarmě Týnec  s.r.o. 

Hlasování:  

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

V. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy obecního hostince 

Předsedající informoval, že 23.3.2015 obdržel žádost o prodloužení nájemní smlouvy na 

obecní hostinec U Věčné žízně. Jelikož na hostinci neváznou žádné dluhy na nájmu ani jiných 

platbách, doporučil žádosti vyhovět. 

Předsedající vyzval k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil.  

Návrh usnesení 5-4/2015: 

Žádosti o prodloužení nájmu obecního hostince U Věčné žízně na období dvanácti měsíců 

stávajícímu nájemci se vyhovuje.  

Hlasování:  

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

VI. Projednání žádosti o příspěvek mysliveckému sdružení Květník 
Předsedající informoval, že s Mysliveckým sdružením Květník spolupracujeme formou 

smlouvy o bezplatném užívání některých obecních pozemků. Dále poznamenal, že 

upřednostňuje, aby obec Pěčice finančně podporovala ta sdružení, ve kterých jsou 

zastoupeni občané obce, což v tomto případě, pokud je mu známo, nejsou.  

Nicméně navrhl podpořit sdružení částkou 1 000 Kč.  

Vyzval přítomné k diskuzi:  

 F. Pecka se ptal, které pozemky MS Květník pronajímáme. 

 Předsedající odpověděl, že remízek u cesty ke Kosořicům a ještě jeden pozemek. 

 

 F. Pecka se zeptal, zda smlouva upravuje povolení honebního práva.  



 Předsedající odpověděl, že to zjistí a prověří znění celé smlouvy včetně doby 

pronájmu a dalších náležitostí.  

Návrh usnesení 6-4/2015: 

Obec Pěčice podpoří Myslivecké sdružení Květník finančním darem 1000 Kč. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PROTI 
Iveta Barešová - PROTI 
Marie Pavlíková PROTI  
Václava Štolcová – PROTI 
Václav Pešta – PROTI 
Usnesení nebylo schváleno.  

 
Předsedající konstatoval, že spolupráce mezi Pěčicemi a Mysliveckým sdružením Květník 

bude i nadále probíhat formou bezplatného pronájmu pozemků. 

VII. Projednání návrhu na uzavření smlouvy s městskou policií Koleč 
Předsedající informoval přítomné, že Obecní úřad dostal prostřednictví starostky sousedních Semčic 

pí Horákové nabídku od MP Koleč, že za 100 kč měsíčně budou v naší  obci provádět 2-3 x v měsíci 

měření rychlosti,  aby se eliminoval zvyk řidičů, kteří Pěčicemi obvykle projíždějí rychlostí 

překračujících povolených 50 km/h.  

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.  

 Přítomní se  v diskuzi stavěli k návrhu spíše negativně. 

 F. Pecka navrhl oslovit státní policii, aby tu prováděla měření, že je to její povinnost.  

Předsedající tedy navrhl odložit hlasování o tomto bodu na později, až získáme stanovisko Policie ČR 

o možnosti pravidelného měření v obci.  

Návrh usnesení 7-4/2015: 

Rozhodnutí o smlouvě s MP Koleč bude učiněno na některém z příštích zasedání.  

Hlasování:  

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

 

VIII. Návrh Cerberos na nový internet 
Předsedající informoval, že na OÚ přišla nabídka od firmy Cerberos poskytující internetové připojení, 

na lepší a rychlejší připojení za cenu 600 Kč, v současnosti platíme 353 Kč.  Detaily nabídky  

v příloze k zasedání 4/2015.  



Návrh usnesení 8-4/2015: 

Obecní úřad uzavře smlouvu s fa. Cerberos za účelem kvalitnějšího internetového připojení 

za cenu 600 Kč měsíčně.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PROTI 
Iveta Barešová - PROTI 
Marie Pavlíková PROTI  
Václava Štolcová – PROTI 
Václav Pešta – PROTI 
Usnesení nebylo schváleno.  
 

IX. Žádost SDH o příspěvek 3 000 Kč na slavnost 
Předsedající informoval, že v minulém týdnu obdržel žádost od starosty SDH Pěčice p. Čapka na 

finanční podporu oslav 130. výročí SDH Pěčice ve výši 3 000 Kč.  

Předsedající vyzval k diskuzi.  

 Předseda zásahové jednotky SHD P.  Pecka prohlásil, že něco takového slyší poprvé.  

 F. Pecka informoval, že sice jde o 130. výročí, ale není to potvrzeno, protože kronika shořela a 

SDH Pěčice se dosud nepodařilo získat vyjádření vyššího úřadu v Praze o této skutečnosti.  

Návrh usnesení 9-4/2015: 

Vzhledem k informacím z řad SDH do zjištění dalších skutečností zatím OÚ Pěčice finanční 

dar na uspořádání oslav 130. výročí SDH neposkytne. Návrh bude znovu předložen ke 

schválení, jakmile bude potvrzeno datum vzniku SDH. 

Hlasování:  

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

 

Předsedající dále informoval přítomné, že na základě zprávy HZS Středočeského kraje, územní odbor 

Mladá Boleslav zásahová jednotka SDH Pěčice nesplňuje zákonný minimální počet členů, tedy 9 a 

informoval o důsledcích této skutečnosti. Následně přislíbil, že se s velitelem zásahové jednotky P. 

Peckou pokusí chybějící dva členy zajistit.  

 P. Pecka na to požádal, aby starosta podal tuto informaci písemně k rukám starosty hasičů p. 

Čapkovi.  

 

X. Žádost TJ Sokol Pěčice o příspěvek na dětskou olympiádu.  
Předsedající přednesl, že zástupci TJ Sokol Pěčice podali na OÚ žádost na finanční podporu 

Pěčické olympiády, kterou pořádají 1. května 2015. Žádají finanční dar ve výši 4000 Kč. 



Následně vyzval k diskuzi.  

Přítomní se shodli, že minulý ročník se moc povedl a že se těší na letošní. 

Návrh usnesení 10-4/2015: 

Obec Pěčice podpoří pořádání II. ročníku Pěčické olympiády, která proběhne 1.5. 2015 

finančním darem 4 000 Kč. 

Hlasování:  

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

 

XI. Schválení podání žádosti o krajskou dotaci na opravu kapličky a schválení doplacení 

minimální částky 5% z celkové ceny opravy z rozpočtu obce 
Předsedající informoval o záměru podat ke Krajskému úřadu žádost o dotaci na rekonstrukci kapličky. 

Vyzval J. Truksovou, která má projekt na starosti, aby přednesla podrobnosti.  

J. Truksová informovala:  Středočeský fond kultury a obnovy památek vypisuje dotace na opravu 

drobných památek ve výši 10 000 – 200 000 Kč. Žádost se musí podat do 15.4. 2015. Jednáme s NPÚ 

o poskytnutí vyjádření nutné k podání žádosti. Chceme opravit fasádu a případně i nový zvon, bude-li 

ho možné do žádosti zařadit. Výše dotace je v tomto případě až 95% celkových nákladů.  

Návrh usnesení 11-4/2015: 

Obec Pěčice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na rok 2015 na rekonstrukci obecní kapličky. Zastupitelstvo obce Pečice se 

zavazuje, že z rozpočtu obce spolufinancuje akci v minimální výši 5 % celkové ceny nákladů 

na rekonstrukci. 

Hlasování:  

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

XII. Zpráva o činnosti OÚ 
Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ:  

 Vyřazení traktoru z evidence IZS. Zatím ale nemáme fyzicky potvrzené. 

 Losování výherce soutěže Dřevo z parku. Přihlásilo se 6 zájemců, výherkyní je pí. 

Marie Pavlíková. 



 Ze Středočeského kraje nám bylo zasláno oznámení o zahájení správního řízení kvůli 

deliktům z roku 2013. O výsledcích vás budeme informovat. Jedná se o nedodržení 

termínů vyvěšení pozvánek před zasedáním a další. Očekáváme pokutu Kč 1000,- a 

náhradu nákladů na správní řízení – Kč 1000,- 

 7.4. 2015 proběhne na OÚ audit 

 Průběh revitalizace parku: na měsíc se přerušují práce, než se ustálí počasí 

 Likvidace bio odpadu – peníze dostaneme nejdříve v srpnu, do té doby se bude tráva 

vozit k rybníku, odkud se převeze do vznikající kompostárny u Zachtova, případně 

zkusíme požádat provozovatele kompostárny o kontejner.  

 

XIII. Diskuse 

 D. Dufková požaduje náhradu správního řízení vymáhat na předchozím 

zastupitelstvu. 

 

 M. Malá se ptá na opravy hospody. 

 Předsedající jí sdělil, že opravy hospody má na starosti zastupitelka Šedivá. Jako první 

se plánuje řešit vadný dekl septiku, následně opravu pánských záchodků. 

 

 F. Pecka se ptá proč je úvodní a koncová cedule Pěčice posunutá za domy, které jsou 

v katastru obce Úherce, a žádá, aby byla část obce, která patří Úhercům, značkami 

odlišena od části, která patří katastrálně Pěčicům.  

 Předsedající vysvětlil, že je to čistě z důvodu bezpečnosti obyvatel inkriminovaných 

domů, aby před nimi auta zpomalila na 50 km/h. Nicméně slíbil, že se pokusí ohledně 

značky získat nějaké oficiální stanovisko.  

 

 F. Pecka se ptá, zda počítáme s výstavbou nových domů v obci. 

 Předsedající informoval, že územní plán je hotový, ale během příštího roku žádnou 

výstavbu neplánujeme. První etapa výstavby je plánovaná u Barešových a z toho 

důvodu jsou obecní pozemky tam pronajímány pouze na rok, kdybychom tam chtěli 

výstavbu zahájit.   

 

 p. Pavlík se zeptal, zda nějak pokročily přípravy ohledně povrchové kanalizace a 

navrhl pozastavení výměny rozhlasu.  

 Předsedající ho informoval, že práce na rozhlasu již zastavit nejde, neb je to v běhu a 

že povrchovou kanalizaci dostal na starosti zastupitel Pešta. Tématem povrchové 

kanalizace se i nadále zabýváme tak, jak to časové možnosti dovolí. 

XIV. Závěr 
V 18:10 se předsedající rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání zastupitelstva.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 9. dubna 2015 

 



 

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

                Iveta Barešová      Marie Pavlíková                                                                

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 4.4. 

2015 
 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-4/2015:  

Zasedání 4/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 4. 4. 

2015 doplněným o tři nové body: 

1. Žádost SDH o příspěvek na výroční slavnost u příležitosti 130 let SDH Pěčice. Částka 3 

000 Kč bude sloužit na nákup cen v soutěžích. 

2. Žádost o příspěvek TJ Sokol Pěčice na pořádání dětské olympiády. 

3. Schválení podání žádosti o krajskou dotaci na opravu kapličky a schválení doplacení 

minimální částky 5% z celkové ceny opravy z rozpočtu obce.  

Usnesení 2-4/2015  

 Hlavním kritériem výběru budoucího nájemce pozemků bude cena za ha, a druhým kritériem 

bude doba pronájmu, kterou nájemce nabídne.  

Usnesení 3-4/2015: 

 Pozemky č. 305/9, 305/12, 305/13, 305/17, 305/18, 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 

305/23, 305/24, 305/25, 305/26, 305/28, 305/31, 305/32, 305/33, 305/34, 305/35, 305/36, 

305/37, 305/38, 305/39, 305/40, 305/41, 305/42, 305/43, 305/44, 377/001 budou pronajaty 

Agrofarmě Týnec  s.r.o. 

Usnesení 4-4/2015: 

 Pozemky č. 233/0, 236/1, 240/0, 286/1, 369/0, 370/0, 372/0, 376/1, 380/14, 397/1, 399/0, 

400/1, 400/2, 400/3, 431/2, 521/0 budou pronajaty Agrofarmě Týnec  s.r.o. 

Usnesení 5-4/2015: 

 Žádosti o prodloužení nájmu obecního hostince U Věčné žízně na období 12 měsíců 

stávajícímu nájemci se vyhovuje.  

Usnesení 7-4/2015: 

 Rozhodnutí o smlouvě s MP Koleč bude učiněno na některém z příštích zasedání.  

Usnesení 9-4/2015: 

 Vzhledem k informacím z řad SDH do zjištění dalších skutečností zatím OÚ Pěčice 

finanční dar na uspořádání oslav 130. výročí SDH neposkytne. Návrh bude znovu 

předložen ke schválení, jakmile bude potvrzeno datum vzniku SDH. 

Usnesení 10-4/2015: 

 Obec Pěčice podpoří pořádání II. ročníku Pěčické olympiády, která proběhne 1.5. 

2015 finančním darem 4 000 Kč. 



Usnesení 11-4/2015: 

 Obec Pěčice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a 

obnovy památek na rok 2015 na rekonstrukci obecní kapličky. Zastupitelstvo obce 

Pečice se zavazuje, že z rozpočtu obce spolufinancuje akci v minimální výši 5 % 

celkové ceny nákladů na rekonstrukci. 

Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje: 

Usnesení 6-4/2015: 

 Obec Pěčice podpoří Myslivecké sdružení Květník finančním darem 1000 Kč. 

Usnesení 8-4/2015: 

 Obecní úřad uzavře smlouvu s fa. Cerberos za účelem kvalitnějšího internetového 

připojení za cenu 600 Kč měsíčně.  

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  
 Dotaz, které pozemky MS Květník pronajímáme. 

 Dotaz, zda smlouva s MS Květník upravuje povolení honebního práva a jaké jsou další 

podmínky smlouvy s MS Květník.  
 Návrh oslovit státní policii, aby v obci prováděla měření rychlosti.  

 Informaci předsedy zásahové jednotky SHD P. Pecky, že info o přípravě akce k 130. výročí 

hasičů v Pěčicích nebyly dostatečně projednány s celým vedením sboru.  

 Informaci, že letos sice je 130. výročí SDH Pěčice, ale není to potvrzeno, protože kronika 

shořela a SDH Pěčice se dosud nepodařilo získat vyjádření vyššího úřadu v Praze o této 

skutečnosti.  

 Žádost P. Pecky, aby starosta podal informaci ohledně nedostatečného počtu členů 

v zásahové jednotně písemně k rukám starosty hasičů p. Čapka.  

 Žádost, aby náhrada správního řízení s OÚ Pěčice byla vymáhána na předchozím 

zastupitelstvu. 

 Dotaz na opravu hospody. 

 Dotaz na důvod, proč je úvodní a koncová cedule Pěčice posunutá za domy, které 

jsou v katastru obce Úherce, a žádost, aby byla část obce, která patří Úhercům, byla 

cedulemi odlišena od části, která patří katastrálně Pěčicům.  

 Dotaz, zda nějak pokročily přípravy ohledně povrchové kanalizace a navrhl 

pozastavení výměny rozhlasu.  
 

Zapsala:  

Jana Truksová, 9. dubna 2015 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

                Iveta Barešová      Marie Pavlíková 

 



                                                         

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 


