
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pěčice 
č. 8/2015 

konaného dne 20. 12. 2015, 17:00 
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  

Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 

Jana Truksová 

Omluven: 

 Václav Pešta 

Hosté: 

J. Rejmon, K. Ramharter, p. Pavlík, L. Čapek, p. Halíř, J. Vogel, p. Pavlíková 

1. Zahájení  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že vzhledem k rezignaci Marie Pavlíkové bude 

zastupitelstvo nadále pokračovat v počtu 5 členů. Zasedání je usnášení schopné, protože se na 

zasedání dostavili 4 členové, pro nemoc se omlouvá Václav Pešta. 

2. Schválení programu zasedání  

Předsedající přednesl přítomným program zasedání. 

Program zasedání byl zveřejněn takto: 

• Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

• Pronájem pozemku p.č. 728 p. Pavlu Pápaiovi 

• Pronájem pozemku p.č. st. 135 pí. Janě Mejstříkové 

• Schválení rozpočtu na rok 2016 

• Schválení Vyhlášky o místních poplatcích 

• Schválení rozpočtového opatření 

• Příspěvek na činnost SDH Pěčice 

• Příspěvek na činnost MS Květník 

• Příspěvky předškolním zařízením 

• Odměna kronikáři 

• Projednání Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu a o částečné úhradě 

neinvestičních nákladů 

• Zpráva o činnosti obecního úřadu 



• Diskuse 

• Závěr 

Návrh usnesení 1-8/2015:  

Zasedání 8/2015 se bude řídit Programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 11. 12. 

2015.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jako zapisovatelku určil Janu Truksovou, jako ověřovatele Ivetu Barešovou a Kateřinu 

Šedivou. 

4. Pronájem pozemku p.č. 728 p. Pavlu Pápaiovi 

Předsedající informoval, že pan Pápai požádal o úpravu nájemní smlouvy tak, aby reflektovala 

skutečné rozměry chaty, kterou vlastní a mohl ji zapsat do katastru nemovitostí. Záměr pronájmu byl 

zveřejněn na úřední desce, ZO neobdrželo žádné připomínky. Doporučil ji schválit za cenu Kč 16,-/m2 

Návrh usnesení 2-8/2015:   

Zastupitelstvo schvaluje uzavření  nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 728 panu Pavlu 

Pápaiovi. Nová cena pronájmu je  16,-/m2. 

Hlasování: 

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno 

5. Pronájem pozemku p.č. st. 135 pí. Janě Mejstříkové 

Předsedající informoval, že paní Mejstříková požádala o pronájem pozemku pod chatou č.1, kterou 

získala v rámci dědictví. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, ZO neobdrželo žádné 

připomínky. Doporučil ji schválit za cenu Kč 16,-/m2 

Návrh usnesení 3-8/2015:   

Zastupitelstvo schvaluje uzavření  nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. st. 135 pí. Janě 

Mejstříkové. Nová cena pronájmu je  16,-/m2. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 

Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 



6.  Schválení rozpočtu 2016 

Předsedající konstatoval že návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 3.12.2015 a do dnešního dne  ZO 

neobdrželo žádné připomínky. Počítá s příjmy v celkové částce 3.469.103 Kč a výdaje ve stejné částce. 

Následně ale Předsedající vznesl námitku, neboť navržené příjmy počítaly s proplacením dotace ve 

výši Kč 652.000 Kč v roce 2016. Díky posunu termínu SFŽP došlo ale k proplacení už v letošním roce, 

proto navrhl o tuto částku ponížit příjmy a výdaje roku 2016. Celkové příjmy se tedy předpokládají ve 

výši 2.817.103 Kč. 

Na straně výdajů navrhl předsedající upravit tyto částky: 

 

 na paragrafu 2219 pol 6121 na Kč 300.000,-  

 na paragrafu 2141, pol 5139 na Kč 100.000,-  

 na paragrafu 2310, pol 6121 na Kč 50.000,-  

 na paragrafu 2321, pol 6121 na Kč 150.000,-  

 na paragrafu 3429, pol 5222 vynulovat  

 na paragrafu 3612, pol 5169 navýšit na Kč 41.221,- Návrh usnesení 4-8/2015:   

Rozpočet na rok 2016 bude přijat s navrženými změnami. Původní rozpočet je přílohou zápisu.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

7. Vyhláška o místních poplatcích 

Předsedající uvedl, že nová vyhláška nahrazuje vyhlášku 12/2012 o stanovení místního poplatku za 

svoz odpadů a vyhlášku 7/2004 o místním poplatku ze psů. U poplatku za psy nedochází ke změně 

částky, tzn. 50 za prvního, 100 za druhého. Nově vyhláška zavádí úlevu na prvního psa pro poživatele 

invalidního, starobního nebo vdovského důchodu. Poplatek za popelnice se snižuje na 650 Kč za 

osobu. Nově se také zavádí sleva pro seniory nad 65 let (věk k 30.1.) Kč 150,-. Rovněž dojde k úpravě 

rozdělovníku, kdy ke známkám na popelnice už nebudou rozdávány pytle zdarma.  

Návrh usnesení 5-8/2015:   

Vyhláška o místních poplatcích se schvaluje v navrženém znění. Vyhláška o místních poplatcích je 

přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 



8. Rozpočtové opatření č.2/2015 

Předsedající informoval o navýšení příjmů úhrnem o částku 684.550,- a částku výdajů o 643.190,-. 

Jedná se o navýšení z důvodu přijetí dotace na kontejnery a jejich úhradu. Detail tohoto 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení 6-8/2015:   

Rozpočtové opatření č.2/2015 se schvaluje a jeho detail je přílohou zápisu.   

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

9. Příspěvek na činnost SDH Pěčice 

Předsedající na základě žádosti SDH o příspěvek na činnost navrhl uvolnit částku, která je alokovaná 

v rozpočtu, tzn. 30.000 Kč. Tuto částku navrhl navýšit o 3.000 jako příspěvek na neoficiální výročí, 

které proběhlo v létě. 

Návrh usnesení 7-8/2015:   

SDH Pěčice bude přiznán dar ve výši 33 000 Kč.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

10. Příspěvek na činnost MS Květník 

Předsedající opětovně přednesl návrh na uvolnění finančního daru MS Květník ve výši Kč 3.000,-. 

Členové tohoto sdružení nám poslali konkrétní výsledky letošní akce, kdy uklízeli katastr naší obce. 

Navrhl žádosti vyhovět. 

Návrh usnesení 8-8/2015:   

MS květník bude přiznán finanční dar ve výši 3 000 Kč. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

11. Příspěvky předškolním zařízením 

Předsedající informoval, že ZO obdrželo žádost o příspěvek z MŠ Semčice a Ledce. Na příspěvky 

předškolním zařízením je alokovana částka 5.000,-. Vzhledem k počtu dětí v jednotlivých školkách 

navrhl rozdělit částku na 4.500,- pro MŠ Semčice a 500,- pro MŠ Ledce 



Návrh usnesení 9-8/2015:   

OZ uděluje příspěvky pro MŠ Semčice a MŠ Ledce a to ve výši 4.500,- pro MŠ Semčice a 500,- pro MŠ 
Ledce. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 

Usnesení bylo schváleno. 

12. Odměna kronikáři 

Předsedající navrhl udělit J. Barešovi finanční dar ve výši 4000,- za vedení obecní kroniky.  

Návrh usnesení 10-8/2015:   

J. Barešovi bude přiznán finanční dar 4000 Kč jako odměna za vedení obecní kroniky.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 

Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

13.  Projednání Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu a o částečné úhradě 

neinvestičních nákladů 

Předsedající informoval, že ZŠ Semčice zaslala návrh smlouvy, která zaváže obec Pěčice k úhradě Kč 

2.000,- na jednoho žáka. Z těchto prostředků bude hrazen provoz ostatních školních zařízení, jako 

družina, školní hřiště apod. 

Návrh usnesení 11-8/2015:   

Se ZŠ Semčice bude podepsána Smlouva o vytvoření společného školského obvodu a o částečné 
úhradě neinvestičních nákladů, která obec Pěčice zavazuje k úhradě 2.000 Kč na jedno dítě, které 
navštěvuje ZŠ Semčice. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Usnesení bylo schváleno. 

14.  Zpráva o činnosti obecního úřadu 

Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ v následujících bodech: 

 Jitka Smutná – kladné ohlasy, zúčastnilo se cca 45 lidí. 

 Mikulášská nadílka – velmi solidní účast, sál obecního hostince byl plný. 

 Proběhl audit. 

 Výměna lamp začala, má být hotovo do Štědrého dne.  



 Doplnění lamp u Mlýnského rybníka – podána žádost o stavební povolení (resp. ohláška). 

 Zájezd do Divadla bez zábradlí – sobota 6.2.2015. Detaily zveřejníme začátkem roku . 

15.  Diskuse 

 Dotaz na instalaci nových lamp: Budou vyměněny jen 4, nebo všechny?  

Předsedající odpověděl, že postupně všechny podle hlavní cesty obcí podle finančních 

možností obce.  

 Připomínka na nízkou slyšitelnost rozhlasu v některých částech obce.  
Předsedající informoval, že příští rok je v rozpočtu počítáno s částkou na doplnění amplionů a 
zároveň se budou upravovat parametry stávajícího vedení. 
  

 Dotaz na dodání kontejnerů na bioodpad. Od kdy bude svoz v obci fungovat?   

 Předsedající informoval, že od začátku vegetační sezóny v příštím roce. Momentálně jsou na 

reklamaci, protože nebyly v pořádku.  

 Dotaz na smlouvu s p. Heřmanským ohledně přijímání bioodpadu.  

Předsedající informoval, že není. Zdržení kvůli schválení provozního řádu kompostárny a 

potíže s pozemkem.  

 Dotaz na způsob sběru bioodpadu v obci. 

Předsedající informoval, že 2 kontejnery budou umístěné ve vsi a jeden velký na hřišti, po 

naplnění se odvezou. Budeme dostávat 100 Kč za tunu.  

 Dotaz, zda se sběr vztahuje i na větve. 

Předsedající informoval, že na ty do průměru 3 cm. 

16. Závěr 

Předsedající v 17:50 ukončil schůzi a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsala:  

Jana Truksová, 23.12. 2015     

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                        Iveta Barešová 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 8 zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 20.12. 2015 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-8/2015:  

Zasedání 8/2015 se bude řídit Programem zveřejněným na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 11. 12. 2015.  

Návrh usnesení 2-8/2015:   

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 728 panu Pavlu Pápaiovi. Nová cena pronájmu je  16,-

/m2. 

Návrh usnesení 3-8/2015:   

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. st. 135 pí. Janě Mejstříkové. Nová cena pronájmu je  

16,-/m2. 

Návrh usnesení 4-8/2015:   

Rozpočet na rok 2016 bude přijat s navrženými změnami. Rozpočet je přílohou zápisu.  

Návrh usnesení 5-8/2015:   

Vyhláška o místních poplatcích se schvaluje v navrženém znění. Vyhláška o místních poplatcích je přílohou tohoto zápisu.  

Návrh usnesení 6-8/2015:   

Rozpočtové opatření č.2/2015 se schvaluje a jeho detail je přílohou zápisu.   

Návrh usnesení 7-8/2015:   

SDH Pěčice bude přiznán dar ve výši 33 000 Kč.  

Návrh usnesení 8-8/2015:   

MS květník bude přiznán finanční dar ve výši 3 000 Kč. 

Návrh usnesení 9-8/2015:   

OZ uděluje příspěvky pro MŠ Semčice a MŠ Ledce a to ve výši 4.500,- pro MŠ Semčice a 500,- pro MŠ Ledce. 

Návrh usnesení 10-8/2015:   

J. Barešovi bude přiznán finanční dar 4000 Kč jako odměna za vedení obecní kroniky.  

Návrh usnesení 11-8/2015:   

Se ZŠ Semčice bude podepsána Smlouva o vytvoření společného školského obvodu a o částečné úhradě neinvestičních nákladů, která obec 
Pěčice zavazuje k úhradě 2.000 Kč na jedno dítě, které navštěvuje ZŠ Semčice. 

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  

 

 Dotaz na instalaci nových lamp. 

 Dotaz na špatně slyšitelný rozhlas v některých částech obce.  

 Dotaz na dodání kontejnerů na bioodpad. Od kdy bude svoz v obci fungovat?   

 Dotaz na smlouvu s p. Heřmanských ohledně přijímání bioodpadu.  

 Dotaz na způsob sběru biiodpadu v obci.  

 Dotaz, zda se sběr vztahuje i na větve. 

Zapsala:  

Jana Truksová, 23.12. 2015     

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 



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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 


