
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice  

č. 7/2014 

konaného dne 8. 11. 2015, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  

Zastupitelstvo:  
Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová 
Marie Pavlíková 
Václav Pešta 
 
Hosté:    
P. Pecka, p. Pavlík, K. Ramharter, M. Ramharterová, p. Haken, J. Rejmon, p. Pokorný, pí Pokorná 

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 a zasedání je usnášení schopné. 

Zároveň oznámil, že zastupitelka Václava Štolcová rezignovala na mandát zastupitelky a toto 

zastupitelstvo tedy bude pokračovat v počtu 6 členů.  

2. Schválení programu zasedání 
Předsedající přednesl přítomným program zasedání.  

Program zasedání byl zveřejněn takto:  

1. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Projednání záměru pronájmu komory za domem č.p. 95 p. Milanu Benešovi 

3. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR – nákup techniky na svoz biologicky 

rozložitelného odpadu 

4. Jmenování nového člena finanční komise 

5. Projednání návrhu na úpravu projektu doplnění veřejného osvětlení – 

Mlýnský rybník 

6. Projednání záměru výměny lamp veřejného osvětlení podél hlavního průjezdu 

obcí 

7. Zpráva o činnosti obecního úřadu 

8. Diskuse 

9. Závěr 

Předsedající uvedl nový bod zasedání, a to Schválení nové směrnice pro vedení účetnictví. 

Zeptal se, zda má někdo návrh na další doplnění programu.  

Nikdo nic nedoplnil.  

Návrh usnesení 1-7/2015:  

Zasedání 7/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 

29.10. 2015 a bude doplněno o nový bod Schválení nové směrnice pro vedení účetnictví.   



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

3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Předsedající ustanovil jako zapisovatelku Janu Truksovou, ověřovateli stanovil Václava Peštu a Marii 

Pavlíkovou. 

4. Projednání záměru pronájmu komory za domem č.p. 95 p. Milanu Benešovi 

Pan Milan Beneš podal žádost o pronájem zmíněné komory za účelem uskladnění palivového dřeva. 

Jelikož je komora využívána OÚ pouze minimálně, doporučil Předsedající vyhovět. Záměr pronájmu 

byl vyvěšen s výzvou na předložení námitek na úřední desce. Do stanoveného termínu nebyly žádné 

námitky předloženy. Nájem bude stanoven na částku Kč 100,- měsíčně s tím, že smlouva bude mít 

přímou vazbu na smlouvu o nájmu bytu. Tzn. po skončení nájemní smlouvy na byt skončí i tato 

smlouva. 

Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení 2-7/2015:  

M. Benešovi OÚ Pěčice pronajme komoru za domem č.p. 95 za částku 100 Kč měsíčně. Smlouva o 

pronájmu bude mít přímou vazbu na smlouvu o nájmu bytu č.p. 95 v Pěčicích  a po skončení nájmu 

bytu p. Benešem bude ukončena i smlouva na komoru. 

Hlasování:  

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

4. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR – nákup techniky na svoz biologicky rozložitelného odpadu  

Předsedající informoval, že OU obdržel návrh smlouvy na poskytnutí dotace. Jedná se o formální 

dokončení procesu poskytnutí dotace na nákup techniky. 

Smlouva je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení 3-7/2015 

Obec Pěčice uzavře smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na nákup 

techniky na svoz biologicky rozložitelného odpadu. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Marie Pavlíková – PRO 



Václav Pešta - PRO 
Usnesení bylo schváleno.  
 

5. Jmenování nového člena finanční komise 
Vzhledem k tomu, že se paní Dana Dufková stala novou účetní a hospodářkou obce, obdržel 

Předsedající jako starosta její rezignaci na člena finanční komise obce Pěčice. Novým členem je 

navržena Eva Šedivá. 

Návrh usnesení 4-7/2015 

Novým čelem finanční komise obce Pěčice bude Eva Šedivá.  

Hlasování:  

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

6. Projednání návrhu na úpravu projektu doplnění veřejného osvětlení u Mlýnského 

rybníka 

Jedná se o úpravu první části elektrického vedení přes pozemek p. Gabriše, který nově trvá na 

položení vedení pod zem.  V červnu odsouhlaseno vedení nadzemí, ale jelikož p. Gabriš změnil názor, 

je nutné revokovat usnesení č. 10-5/2015. 

Návrh usnesení 5-7/2015 

Bude revokováno rozhodnutí č. 10-5/2015 a bude provedena úprava projektu doplnění veřejného 

osvětlení u Mlýnského rybníka tak, že bude elektrické vedení pro veřejné osvětlení přes pozemek p. 

Gabriše uloženo pod zem.  

Hlasování:  

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

7. Projednání záměru výměny lamp veřejného osvětlení podél hlavního průjezdu obcí 
V souladu se záměrem investic pro letošní rok navrhl Předsedající zahájit výměnu stávajícího 

osvětlení. V letošním roce se bude jednat o 4 lampy, směrem od autobusové zastávky k hospodě. 

Stávající lampy budou nahrazeny vyššími, které splňují normy pro osvětlení silnic III. třídy a zároveň i 

silnějšími svítidly, čímž se zlepší viditelnost a zároveň bezpečnost podél hlavní silnice v obci. 

Návrh usnesení 6-7/2015 

Bude provedena výměna čtyř lamp podél hlavního tahu v Pěčicích a to od autobusové zastávky 

směrem k hostinci. Stávající lampy budou nahrazeny vyššími, které splňují normy pro osvětlení silnic 

III. třídy a ty budou osazeny silnějšími svítidly. 



Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Marie Pavlíková – PRO 
Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

8. Schválení nové směrnice pro vedení účetnictví 

Předsedající požádal o úpravu stávající směrnice, konkrétně pak částky pro zařazování do majetku. 

Směrnice je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení 7-7/2015 

Usnesení uvádí v platnost novou podobu směrnice pro vedení účetnictví, která upravuje částky pro 

zařazování do majetku tak, jak je uložena v příloze zápisu.  

Hlasování:  
Lukáš Kováč - PRO 
Iveta Barešová - PRO  
Kateřina Šedivá - PRO 
Jana Truksová - PRO 
Marie Pavlíková – PRO 
Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

9.  Zpráva o činnosti obecního úřadu 

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

body:  

 Instalace fotopastí z důvodu vytváření nepořádku v některých částech obce se ukázala jako 

přínosná, neboť přinesla první výsledky.   

 Brigáda na vyčištění strouhy měla velmi solidní účast. Její záměr byl splněn, byl vyčištěn tok d 

mostu k mostu. Bylo odvezeno cca 9 valníků odpadu. V září  ještě proběhlo vyřezávání náletů 

kolem strouhy před obcí. 

 Dotace kaplička nebyla ani na druhý pokus schválena. Protože byly vyhlášeny další výzvy na 

2016, znovu předložíme žádost.  

 Na všechny budovy byl vytvořen PENB a všechny skončily v nejhorší energetické třídě. 

Budeme postupně řešit v následujících letech. 

 Byla provedena revize elektrozařízení všech budov, což proběhlo bez větších problémů a 

nebyly zjištěny závažné závady. 

 V důsledku extrémního sucha vznikly problémy s nedostatkem vody - OÚ byl cca 2 měsíce bez 

vody. Přistoupili jsme k prohloubení studny p. Čumpelíka. Obec uhradila formou finančního 

daru 12 000 Kč. 

 V hospodě byla vyčištěna studna a proběhla výměna vodárny. 

 Nákup techniky na bioodpad – výběrové řízení vyhrála firma N&N Košátky, nicméně není 

schopná dodržet termín 10.11. 2015. To způsobí problémy při fakturaci tak, že obci bude 

z dotace proplacena investice až v příštím roce, tzn. letos skončíme účetní ztrátou. Pokud 

nebude technika dodaná do 31.12. 2015, o dotaci bez vlastního zavinění přijdeme. 

 Byla dána výpověď účetní L. Valentové, novou účetní se stala Dana Dufková.  

 Vítání občánků proběhlo v pořádku a získalo kladné ohlasy. 



 Inventura obecního majetku proběhne  v termínu 12.12.2015. 

 OÚ nakoupil nový účetní SW a byl vypovězen stávající, který byl nevyhovující, zastaralý a 

drahý. 

 Byl vysazen nový vánoční strom u dětského hřiště. 

 Rozsvěcení vánočního stromku proběhne v neděli 29. listopadu.  

10.  Diskuse 

 Dotaz na Mikulášskou besídku. 

 Předsedající odpověděl, že proběhne 6.12. 2015. Pozváno je Divadlo Bouda.  

 

 Upozornění, že obecní rozhlas stále není v některých částech obce slyšet.  

 Předsedající informoval, že řešení se plánuje v příštím roce s tím, že bude provedena úprava 

nastavení a budou přidány některé ampliony pro lepší slyšitelnost. 

  

 Dotaz na výstavbu chodníků.  

 Předsedající informoval, že na to budeme myslet při sestavování rozpočtu, jelikož na tento 

účel se vypisuje jen málo dotací, bude se pravděpodobně muset řešit z obecního rozpočtu. 

 

 Dotaz na plány na příští rok. 

 Předsedající informoval, že budou vyměněny vstupní dveře do hospody, proběhnou práce na 

projektu vodovodu, o dalších plánech bude informovat na příštích zasedáních. 

 

 Dotaz na výstavbu dětské hřiště na fotbalovém hřišti a případné přestěhování současného 

tam. 

 Předsedající informoval, že stávající hřiště stěhovat nebudeme, protože plní funkci dobře, ale 

byly vypsány nové dotace na dětská hřiště a můžeme je žádat v součinnosti s MAS.   

11.  Závěr 

Předsedající v 17:30 ukončil schůzi a rozloučil se s přítomnými.  

 
Zapsala:  

Jana Truksová, 9.11. 2015     

Ověřovatelé zápisu:   
 

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

                Václav Pešta                                                                                Marie Pavlíková 

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 7 zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 8.11. 2015 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-7/2015:  

Zasedání 7/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 29.10. 2015 a 

bude doplněno o nový bod: Schválení nové směrnice pro vedení účetnictví.   

Usnesení 2-7/2015:  

M. Benešovi OÚ Pěčice pronajme komoru za domem č.p. 95 za částku 100 Kč měsíčně. Smlouva o pronájmu 

bude mít přímou vazbu na smlouvu o nájmu bytu č.p. 95 v Pěčicích  a po skončení nájmu bytu p. Benešem bude 

ukončena i smlouva na komoru. 

Usnesení 3-7/2015 

Obec Pěčice uzavře smlouvu o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí.  

Usnesení 4-7/2015 

Novým čelem finanční komise bude Eva Šedivá.  

Usnesení 5-7/2015 

Bude revokováno rozhodnutí č. 10-5/2015 a bude provedena úprava projektu doplnění veřejného osvětlení u 

Mlýnského rybníka tak, že bude elektrické vedení pro veřejné osvětlení přes pozemek p. Gabriše uloženo pod 

zem.  

Usnesení 6-7/2015 

Bude provedena výměna čtyř lamp podél hlavního tahu v Pěčicích a to od autobusové zastávky směrem 

k hostinci. Stávající lampy budou nahrazeny vyššími, které splňují normy pro osvětlení silnic III. třídy a ty budou 

osazeny silnějšími svítidly. 

Usnesení 7-7/2015 

Usnesení uvádí v platnost novou podobu směrnice pro vedení účetnictví, která upravuje částky pro zařazování 

do majetku, jak je uložena v příloze zápisu.  

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  

 Dotaz na Mikulášskou besídku. 

 Upozornění, že obecní rozhlas stále není v některých částech obce slyšet.  

 Dotaz na výstavbu chodníků.  

 Dotaz na plány na příští rok 

 Dotaz na dětské hřiště na fotbalovém hřišti a případné přestěhování současného tam. 

Zapsala:  

Jana Truksová, 9.11. 2015     

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

                Václav Pešta                                                                                Marie Pavlíková 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 


