
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice  
č. 5/2014 

konaného dne 20. 6. 2015, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  
Zastupitelstvo:  
Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová 
Václava Štolcová 

Omluveni:  

Marie Pavlíková 
Václav Pešta 
 
Hosté:    
J. Spal, K. Spalová, M. Čapková, M. Pavlík, J. Rejmon, P. Pecka, M. Malá  
 
Prezenční listina s podpisy všech přítomných je přílohou Zápisu jednání zastupitelstva obce Pěčice ze 
dne 20.6.2015. 
 

1.  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.  

2. Schválení programu zasedání 
Předsedající přednesl přítomným program zasedání.  

Program zasedání byl zveřejněn takto:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání 

4. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2014 

5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2014 

6. Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za 

rok 2014 

7. Projednání a schválení Inventarizační zprávy za rok 2014 

8. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2015 

9. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

10. Revokace usnesení č. 3-4/2015 a 4-4/2015 ze dne 4.4. 2015 o pronájmu 

zemědělských pozemků 



11. Projednání a schválení zpracovatele Průkazu energetické náročnosti budov pro 

obecní nemovitosti 

12. Projednání a schválení upravené nabídky firmy Cerberos na změnu poskytovatele 

internetu a telefonních služeb 

13. Projednání a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu obecní hospody 

14. Projednání a schválení zahájení další etapy doplnění veřejného osvětlení 

15. Projednání a schválení žádosti TJ Sokol Pěčice o poskytnutí dotace na činnost klubu 

16. Projednání a schválení zahájení výběrového řízení na nákup techniky na svoz 

biologicky rozložitelného odpadu 

17. Projednání a schválení zprostředkovatele výběrového řízení na nákup  techniky pro 

svoz biologicky rozložitelného odpadu 

18. Projednání a schválení Směrnice pro provádění rozpočtových opatření 

19. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

20. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

21. Diskuse 

22. Závěr 

 
Ke stávajícímu programu doplnil další bod: Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 
2016-2018, a navrhl sloučit body 6 a 7 s bodem 5. 
Zeptal se, zda má někdo návrh na jeho další doplnění.  
Nikdo nic nedoplnil.  

Návrh usnesení 1-5/2015:  

Zasedání 5/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 20.6. 

2015 a bude doplněno o nový bod Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2016-2018. 

Body 6 a 7  budou v jednání sloučeny s bodem 5.   

Hlasování:  

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

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající ustanovil jako zapisovatelku Janu Truksovou, ověřovateli ustanovil Ivetu Barešovou a 

Kateřinu Šedivou.   

4. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2014 
Předsedající informoval přítomné, že účetní závěrky slouží k získání přehledu o hospodaření obce – 

porovnává náklady a výnosy, ze kterých lze zjistit zisk nebo ztrátu, což dohromady dává výsledek 

hospodaření. Obec v roce 2014 hospodařila se ziskem ve výši  813.919,79 Kč.  

Dále informoval, že:  

Jednotlivé výkazy a účetní sestavy jsou k dispozici zde k nahlédnutí a zároveň jsou všechny zveřejněny 
na internetových stránkách obce, kam byly vyvěšeny 3.6. 2015. 



K účetní závěrce Zastupitelstvo do pátku 19.6.2015 do 24:00 neobdrželo žádné připomínky od 
občanů. 

Návrh usnesení 2-5/2015:  

Účetní uzávěrka bude schválena dle §6 vyhl. 220/2013 Sb. Obec Pečice v roce 2014 hospodařila 

se ziskem ve výši  813.919,79 Kč. Účetní uzávěrka je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování:  

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

5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2014 
Předsedající informoval, že závěrečný účet slouží ke zjištění stavu hospodaření obce se státními 
prostředky a majetkem obce, příp. eviduje dotace. Podklady byly zveřejněny 3.6.2015 na úřední 
desce a internetových stránkách obce a nadále jsou vyvěšeny. (FIN, auditní zpráva, inventarizační 
zpráva). K závěrečnému účtu Zastupitelstvo do pátku 19.6.2015 do 24:00 neobdrželo žádné 
připomínky od občanů. 

Návrh usnesení 3-5/2015:  

Závěrečný účet za rok 2014 bude schválen s těmito výhradami: 

 Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole 

hospodaření. Jako opatření  je navrženo „Postupně odstranit všechny uvedené závady ve 

zmíněném  protokolu o kontrole hospodaření. Při odstraňování nedostatků, závad a 

pochybení nastavit optimální parametry a systém pro následující období. Termín: 

průběžná informace k 31.12.2015 

o Např. chybně evidovaný majetek – bude nutné zkontrolovat všechen majetek od 

roku 2010, kdy došlo ke změně evidence a způsobu odepisování majetku. 

 Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku bude přijato po odstranění všech závad  

 Inventarizace – fyzická inventura proběhla bez závad, tzn. počty kusů majetku souhlasí 

s účetním inventurním soupisem. Problémy jsou ale v jejich účetní evidenci (např. 

některý majetek je zařazený do špatných kategorií (traktor je zařazený v investičním 

majetku ale jeho cena nedosáhla výše pro zařazení do této kategorie)). Tato chyba se 

objevuje opakovaně již několik let. Po nápravě těchto nedostatků dojde ke změně 

hospodářského výsledku. 

Hlasování:  

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

 



 

6. Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za 

rok 2014 
Bod sloučen s bodem 5. 

7. Projednání a schválení Inventarizační zprávy za rok 2014 
Bod sloučen s bodem 5. 

8. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2015 
Předsedající navrhl úpravu rozpočtu, ve kterém došlo k navýšení příjmů v celkové částce o 185 250 

Kč a navýšení výdajů ve stejné výši. Rozpočet roku 2015 tedy bude navýšen o tuto částku. Dále navrhl 

přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 33.000 Kč na pokrytí části nákladů na nový rozhlas. 

Dále navrhl upřesnění povinností a kompetencí odpovědných osob – starosty a hospodářky.  

Návrh usnesení 4-5/2015:  

V rozpočtovém opatření č. 1/2015 dojde k navýšení příjmů v celkové částce o 185 250 Kč a navýšení 

výdajů ve stejné výši. Rozpočet roku 2015 tedy bude navýšen o tuto částku. Dále byl navržen přesun 

rozpočtových prostředků v celkové výši 33.000 Kč na pokrytí části nákladů na nový rozhlas. 

Rozpočtové opatření 1/2015 je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo tímto schvaluje upřesnění 

povinností a kompetencí odpovědných osob – starosty a hospodářky, upřesnění je přílohou tohoto 

zápisu.  

Hlasování:  

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

9. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Předsedající uvedl, že ve všech sledovaných bodech nebyla podána žádná žádost o poskytnutí 

informací. Zpráva byla k nahlédnutí v sále.  

Návrh usnesení 5-5/2015:  

Závěrečná zpráva za rok 2014 bude schválena v navrženém znění. Je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování:  

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



10. Revokace usnesení č. 3-4/2015 a 4-4/2015 ze dne 4.4.2015 o pronájmu 

zemědělských pozemků 
Předsedající informoval, že bylo vyžádáno stanovisko právničky, která potvrdila, že původní smlouva 

o pronájmu obecních pozemků je platná. Proto navrhl revokovat usnesení 3-4 a 4-4/2015. K této 

smlouvě bude uzavřen dodatek, který vyřeší výhrady auditu. Předmětem dodatku bude vypuštění 

bodu s předkupním právem a zároveň navýšení ceny pronájmu, kterou nabídlo ZD Luštěnice samo. 

Návrh usnesení 6-5/2015:  

Usnesení 3-4 a 4-4/2015 jsou tímto rozhodnutím revokována. Ke smlouvě s ZD Luštěnice bude 

uzavřen dodatek, který vyřeší výhrady auditu. Předmětem dodatku bude vypuštění bodu 

s předkupním právem a zároveň navýšení ceny pronájmu, kterou nabídlo ZD Luštěnice. 

Hlasování:  

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

11. Projednání a schválení zpracovatele Průkazu energetické náročnosti budov pro 

obecní nemovitosti 
Předsedající informoval, že se jedná o zákonnou povinnost platnou od července 2015 pro 

pronajímané budovy.  OU Pěčice obdržel 2 nabídky a to od firem SIGREEN za 19.440 Kč a fy PKV Brno 

za 21.596 Kč. Doporučil vyhovět nabídce Sigreen, protože je levnější.  

Návrh usnesení 7-5/2015:  

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov pro obecní nemovitosti provede firma Sigreen za 

cenu 19 440 Kč.  

Hlasování:  

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

12. Projednání a schválení upravené nabídky firmy Cerberos na změnu poskytovatele 

internetu a telefonních služeb 
Předsedající informoval, že fa Cerberos přišla s novou nabídkou internetu na OÚ za 456 Kč měsíčně 

včetně telefonování. Náklady na přechod ke Cerberos činí 2541 Kč (konkrétně nákup nového tel. 

přístroje) a případně i přenos stávajícího tel. čísla za  dalších  1869 Kč. Stávající poplatky u O2 jsou 

650, Kč měsíčně.  

Návrh usnesení 8-5/2015:  

Novým poskytovatelem internetu a pevné linky na OÚ Pěčice bude fa Cerberos za senu 456 Kč 

měsíčně.  Původní telefonní číslo nebude přeneseno. Zastupitelstvo obce Pěčice pověřuje starostu 

Lukáše Kováče vypovězením stávající smlouvy s firmou O2. 



Hlasování:  

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

13. Projednání a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu obecní hospody 
Předsedající informoval, že na předchozím zasedání bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy na 

obecní hostinec. Předmětem dodatku je prodloužení a menší úprava smluvních podmínek. 

Návrh usnesení 9-5/2015:  

Ke smlouvě o pronájmu hospody U Věčné žízně v Pěčicích bude uzavřen dodatek, který je přílohou 

tohoto zápisu.  

Hlasování:  

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

14. Projednání a schválení zahájení další etapy doplnění veřejného osvětlení 
Předsedající informoval o záměru osvětlení parcel u Mlýnského rybníka a doplnění jedné lampy u 

Peštů, na kterou se zapomnělo při předchozí etapě. Existují dvě varianty – vedení elektřiny horem, či 

pod zemí, přičemž majitel pozemku, přes který by bylo vedeno vedení horem, nemá námitek. 

Varianta horem je výrazně levnější.  

Návrh usnesení 10-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje zahájení další etapy výstavby elektrického osvětlení.  

Hlasování:  

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

Návrh usnesení 11-5/2015:  

Elektřina k osvětlení ulice „u rybníka“ bude vedena horem přes parcelu p. Gabriše. Bude doplněna 

jedna lampa v ulici u Peštů.  

Hlasování:  

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



 

15. Projednání a schválení žádosti TJ Sokol Pěčice o poskytnutí dotace na činnost klubu 
Předsedající informoval, že 27.5.2015 obdržel OU žádost o dotaci ve výši 70.000 Kč na provoz klubu. 

Navrhl uvolnit tuto částku, která je alokována v rozpočtu 2015.  

Návrh usnesení 12-5/2015:  

Zastupitelstvo pověřuje starostu L. Kováče uzavřením smlouvy o dotaci s TJ Sokol Pěčice ve výši 

70.000 Kč.  

Hlasování:  

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

16. Projednání a schválení zahájení výběrového řízení na nákup techniky na svoz 

biologicky rozložitelného odpadu 
Předsedající požádal zastupitelstvo o pověření k zahájení výběrového řízení na dodavatele techniky. 

Návrh usnesení 13-5/2015:  

Zastupitelstvo pověřuje starostu L. Kováče k zahájení výběrového řízení na dodavatele techniky na 

svoz biologicky rozložitelného odpadu.  

Hlasování:  

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

17. Projednání a schválení zprostředkovatele výběrového řízení na nákup techniky na 

svoz biologicky rozložitelného odpadu 
Předsedající informoval, že v rámci urychlení procesu zahájení výběrového řízení rozhodl sám, což je 

v jeho pravomoci. Pro informaci sdělil, že smlouva byla uzavřena se firmou TENDRA spol. s.r.o. 

v částce 25 000 Kč. Druhá nabídka byla od firmy RPA na částku 63 000 Kč.  

18. Projednání a schválení Směrnice pro provádění rozpočtových opatření 
Předsedající informoval, že se jedná úpravu kompetencí starosty ke schvalování rozpočtových 

opatření.  

Návrh usnesení 14-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje novou Směrnici pro provádění rozpočtových opatření s účinností od 

1.7.2015, která praví, že starosta obce Pěčice může provádět rozpočtová opatření do částky 100.000,- 

Kč.  Součástí směrnice je i úprava kompetencí účetní obce. Dokument je přílohou k tomuto zasedání.  



 

 

Hlasování:  

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

19. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
Předsedající sdělil, že se jedná o aktualizaci a zpřesnění stávající směrnice tak, aby odpovídala 

současným zákonným normám.  Navrhl účinnost od 1.7. 2015.  

Návrh usnesení 15-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje novou směrnici pro Schvalování pro zadávání veřejných zakázek s účinností 

od 1.7.2015. Dokument je přílohou k tomuto zápisu.  

Hlasování:  

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

20. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2016-2018 
Předsedající informoval, že při sestavení se vycházelo ze skutečnosti začátku roku 2015, která se 

navyšovala o 5% každý rok. Ve všech těchto letech přepokládáme vyrovnaný rozpočet. 

Návrh usnesení 16-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018. Dokument je přílohou k tomuto 

zápisu.  

Hlasování:  

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

21. Zpráva o činnosti OÚ 
Předsedající informoval přítomné, o činnosti OÚ od posledního zasedání. Konkrétně zmínil následující 

body:  

 Oprava deklu septiku v hospodě. 

 Výměna rozhlasu – stížnosti, že je místy špatně slyšet, prověříme. 



 Řešíme žádost o další pracovní místo v rámci programu Evropské unie – Vlaďka Pavlíková, 

asi od 1.7.  

 Postupné opravy traktoru a obecní techniky, nákup vozíku za traktor. 

 Dokončení revitalizace parku – kromě výsadby třech keřů v zadní části, kde jsou zatím 

zbytky podezdívky. 

 Pokuta 2000 Kč za správní delikt, o kterém jsme informovali na minulém zasedání. 

 Připravujeme digitalizaci kroniky – bude dostupná všem na internetových stránkách 

obce. 

 Schválená dotace v celkové výši 733 189,- na nákup techniky na likvidaci biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. 

 Napouštění koupaliště začne znovu od pondělí, bylo nefunkční čerpadlo.Napouštění má 

na starost p.  Spal.  

22. Diskuse 
 J. Rejmon se zeptal, zda by nebylo lepší řešit napouštění a čištění požární nádrže za účelem 

koupání dřív? 

 Předsedající odvětil, že letos se konalo pozdě a přislíbil, že příští rok se bude konat včas. Dále 

informoval, že se na údržbu čistoty vody zkusí používat sůl. 

 Místostarostka Iveta Barešová  informovala, že Policie ČR, dopravní oddělení přislíbilo  

měření rychlosti v obci minimálně 2x měsíčně.   

 M.Čapková se zeptala, kdo nechal vysadit růže v parku, kdo se o ně bude starat? 

 Předsedající odvětil, že obecní zahradník. 

 J. Spal se zeptal na zalévání parku.  

 Předsedající vysvětlil, že je vyřešeno pojízdnou nádrží obecního zahradníka.  

P.  Pavlík upozornil na osvětlení, které v některých místech zarůstá stromy a není vidět.  

 Starosta přislíbil prověřit. 

 J. Rejmon se zeptal na zvyšování a výměnu stožárů lamp.  

 Předsedající odvětil, že se plánuje postupná výměna dle finančních možností obce.  

23. Závěr 
Předsedající se jménem zastupitelstva rozloučil s přítomnými a schůzi ukončil v 18:10.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 25.6. 2015     

Ověřovatelé zápisu:   
 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 

20.6. 2015 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-5/2015:  

Zasedání 5/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 20.6. 2015 a 

bude doplněno o nový bod, který navrhl Předsedající. Body 6 a 7 budou v jednání sloučeny s bodem 5.  

Usnesení 2-5/2015:  

Účetní uzávěrka je schválena dle dle §6 vyhl. 220/2013 Sb. 

Usnesení 3-5/2015:  

Závěrečný účet byl schválen s těmito výhradami: 

 Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole hospodaření. Jako 

opatření navrhuji „Postupně odstranit všechny uvedené závady ve zmíněném  protokolu o kontrole 

hospodaření. Při odstraňování nedostatků, závad a pochybení nastavit optimální parametry a systém 

pro následující období. Termín: průběžná informace k 31.12.2015 

 Např. chybně evidovaný majetek – bude nutné zkontrolovat všechen majetek od roku 2010, kdy 

došlo ke změně evidence a způsobu odepisování majetku. 

 Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku bude přijato po odstranění všech závad 

 Inventarizace – fyzická inventura proběhla bez závad, tzn. počty kusů majetku souhlasí s účetním 

inventurním soupisem. Problémy jsou ale v jejich účetní evidenci (např. některý majetek je zařazený 

do špatných kategorií (traktor je zařazený v investičním majetku ale jeho cena nedosáhla výše pro 

zařazení do této kategorie)). Tato chyba se objevuje opakovaně již několik let. Po nápravě těchto 

nedostatků dojde ke změně hospodářského výsledku. 

Usnesení 4-5/2015:  

V rozpočtovém opatření č. 1/2015 dojde k navýšení příjmů v celkové částce o 185 250 Kč a navýšení výdajů ve 

stejné výši. Rozpočet roku 2015 tedy bude navýšen o tuto částku. Dále navrhuji přesun rozpočtových 

prostředků v celkové výši 33.000 na pokrytí části nákladů na nový rozhlas. Rozpočtové opatření 1/2015 je 

přílohou tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje upřesnění povinností a kompetencí odpovědných osob – starosty a hospodářky, 

upřesnění je přílohou tohoto zápisu.  

Usnesení 5-5/2015:  

Závěrečná zpráva za rok 2014 je schválena v navrženém znění. Je přílohou tohoto zápisu.  

Usnesení 6-5/2015:  

Usnesení 3-4 a 4-4/2015 jsou tímto rozhodnutím revokována. Ke smlouvě s ZD Luštěnice bude uzavřen 

dodatek,  který vyřeší výhrady auditu. Předmětem dodatku bude vypuštění bodu s předkupním právem a 

zároveň navýšení ceny pronájmu, kterou nabídlo ZD Luštěnice samo. 

Usnesení 7-5/2015:  

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov pro obecní nemovitosti provede firma Sigreen za cenu 19 

440 Kč.  

Usnesení 8-5/2015:  

Novým poskytovatelem internetu a pevné linky na OÚ Pěčice bude fa Cerberos za senu 456 Kč měsíčně.  

Původní telefonní číslo nebude přeneseno. Zastupitelstvo obce Pěčice pověřuje starostu Lukáše Kováče 

vypovězením stávající smlouvy s firmou O2. 



Usnesení 9-5/2015:  

Ke smlouvě o pronájmu hospody U Věčné žízně v Pěčicích bude uzavřen dodatek, který je přílohou tohoto 

zápisu.  

Usnesení 10-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje zahájení další etapy výstavby elektrického osvětlení.  

Usnesení 11-5/2015:  

K osvětlení ulice „u rybíka“ bude vedeno horem přes parcelu p. Gabriše. Bude doplněna jedna lampa v ulici u 

Peštů, na kterou se zapomnělo v předcházející etapě.  

Návrh usnesení 12-5/2015:  

Zastupitelstvo pověřuje starostu L. Kováče uzavřením smlouvy o dotaci s TJ Sokol Pěčice ve výši 70.000 Kč.  

Návrh usnesení 13-5/2015:  

Zastupitelstvo pověřuje starostu L. Kováče k zahájení výběrového řízení na dodavatele techniky na svoz 

biologicky rozložitelného odpadu.  

Usnesení 14-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje novou Směrnici pro provádění rozpočtových opatření s účinností od 1.7.2015, která 

praví, že starosta obce Pěčice může provádět rozpočtová opatření do částky 100.00 Kč.  Součástí směrnice je i 

úprava kompetencí účetní obce. Dokument je přílohou k tomuto zasedání.  

Usnesení 15-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje novou směrnici pro Schvalování pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 

1.7.2015. Dokument je přílohou k tomuto zápisu.  

Usnesení 16-5/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018. Dokument je přílohou k tomuto zápisu.  

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  

 Dotaz na včasné napouštění požární nádrže.  

 Dotaz na péči o růže v praku. 

 Upozornění na zarůstající lampy osvětlení. 

 Dotaz na výměnu stožárů lamp.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 25.6. 2015 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 


