
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

č. 9/2016 
konaného dne 21.2.2016, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

Přítomni:  

Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová 
Václav Pešta 

Hosté:  

P. Pecka, p. Pavlík, Petr Rejmon, Luděk Čapek, pí. Zemanová, p. Zeman, p. Lepka, J. Dufek 

1. Zahájení  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 5 členů zastupitelstva a tím je  
zasedání usnášení schopné. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jako zapisovatelku určil Janu Truksovou, jako ověřovatele Ivetu Barešovou a Václava 
Peštu. 

3. Schválení programu zasedání  

Předsedající přednesl přítomným program zasedání. 

Program zasedání byl zveřejněn takto: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání 
3. Schválení programu zasedání 
4. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
5. Výběr zpracovatele studie pro akci „Pěčice – chodník podél silnice III/27515“ 
6. Schválení rozpočtového opatření 
7. Změna odměn členů zastupitelstva 
8. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci s MŠ Ledce 
9. Projednání návrhu na zapojení obce do projektu Obec Občanům – aukce energií 
10. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 
11. Diskuse 
 

Předsedající jako dodatečný bod programu navrhl: Výběr variant na zpracování studie parkoviště 
u hřiště 

Návrh usnesení 1-9/2016:  

Zasedání 9/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.2.2016 a jako dodatečný bod je na program doplněn Výběr variant na zpracování studie 
parkoviště u hřiště. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 



Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Václav Pěšta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

Předsedající uvedl, že za loňský rok jsme obdrželi jednu žádost na základě zmíněného zákona, 
žádosti bylo vyhověno a přednesl zprávu. Dotázal se, kdo je pro schválení zprávy, jak byla 
přednesena.  

Návrh usnesení 2-9/2016:  

Výroční zpráva za rok 2015 bude přijata tak, jak byla přednesena. Dokument je přílohou tohoto 

zápisu.  

Hlasování:  

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

5. Výběr zpracovatele studie pro akci „Pěčice – chodník podél silnice III/27515“ 

 
Předsedající informoval, že předsedou hodnotící komise byla jmenována Jana Truksová a jako 
členové Iveta Barešová, Kateřina Šedivá a Václav Pešta. Přečetl přítomným závěr zprávy. Citace: 
“Vzhledem k tomu, že Elektrosun s.r.o. nabízí konečnou cenu a oproti nabídce Spektra spol s.r.o. 
a navíc nabízí i zjištění stanovisek dotčených orgánů státní správy doporučuje hodnotící komise 
jako vítěze výběrového řízení společnost  Elektrosun s.r.o. “ 

Návrh usnesení 3-9/2016:  

Zpracování studie se bude řídit doporučením Hodnotící komise a zakázka studie na chodník podél 
silnice III/27515 v obci bude zadána firmě Elektrosun s.r.o.. 

Hlasování:  

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

6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 

Předsedající informoval, že se jedná se o formální schválení konečného vyrovnání účtů k 31.12.2015. 
Na straně příjmů jde o 784.931,05 a na straně výdajů o 144.807,53. 

Návrh usnesení 4-9/2016:  

Rozpočtové opatření č. 3/2015 bude přijato ve stávajícím znění. RO je přílohou zápisu. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 



Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – Ano 
Václav Pěšta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 

7. Odměny zastupitelům 

Předsedající informoval, že k 1.1.2016 vláda navýšila odměny zastupitelům. Stejně tak i v loňském 
roce, kdy jsme tuto úpravu po interní dohodě nereflektovali. Vzhledem k tomu a ke snížení počtu 
zastupitelů, navrhl následující obsaženou v návrhu usnesení.  

Návrh usnesení 5-9/2016:  

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 
70% maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, což je 
momentálně 13.448,-. 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve 
výši 80% maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, 
což je momentálně 8630,-. 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru a člena 
zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, 
což je momentálně 1621,-. 
Změny vejdou v účinnost 1.3.2016. 

Hlasování:  

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

8. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci s MŠ Ledce 

Předsedající informoval, že zastupitelstvo bylo vyzváno k podpisu smlouvy starostou Ledec p. 
Kellerem. Obec Pěčice by měsíčně platila za žáka umístěného v MŠ Ledce částku 550,-. V případě 
nepřistoupení na smlouvu by do MŠ Ledce nebyly přijaty žádné děti z naší obce.  

Návrh usnesení 6-9/2016:  

Obec Pěčice uzavře smlouvu o spolupráci s MŠ Ledce.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč – Zdržel se 
Iveta Barešová - Ne 
Kateřina Šedivá - Ne 
Jana Truksová – Ne 
Václav Pěšta - Ne 
Usnesení nebylo schváleno 

9. Projednání návrhu na zapojení obce do projektu Obec občanům 

Předsedající vysvětlil, že se jedná se o aukce energií pro občany/obec, kteří se do akce přihlásí 
Vysoutěžená cena platí 2 roky, poté následuje další aukce.  Za každého přihlášeného občana je 
odměna cca 2 000,-, která půjde na předem stanovený účel (např.dresy pro žáčky, další prvek na 
dětské hřiště, cokoliv jiného pro občany).  



Návrh usnesení 7-9/2016:  

Obec Pěčice se zapojí do projektu Obec občanům.  

Hlasování:  

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

10. Výběr varianty studie na parkoviště u hřiště 

Předsedající představil 4 varianty studie na parkoviště u hřiště a vyzval přítomné k diskuzi. V 
diskuzi se objevil názor, zda by v budoucnu možné výstavby rodinných domů a plánované silnice 
nebylo lepší vybudovat cestu dle územního plánu. Předsedající vzal názor v úvahu a přislíbil 
zjištění přibližné ceny silnice “podél hřiště k Peštům”. 

Návrh usnesení 8-9/2016:  

Oslovíme architektku, aby provedla nacenění ulice “podél hřiště k Peštům”. 

Hlasování:  

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

11. Zpráva o činnosti OÚ 

Předsedající informoval o dění v obci. Uvedeno v bodech:  

 Reklamace kontejnerů – částečně úspěšná, NN Košátky řeší zbylé neuznané. 
 Audit obce proběhne 13.4. 
 Zájezd do divadla – akce proběhla bez problémů, všechny lístky prodány. Připravujeme další akci 

cca v červnu. 
 Stromolezci – vyžádali jsme si vypracování posudku na stromy na obecních prostranstvích. 5 

stromů se pokácí, zbylé budou ošetřeny, cena 75 tis.. Vzhledem k ceně bude provedena údržba 
postupně. Čekáme ještě na jednu nabídku. 

 Oprava komínu hospody stála 96 tis.   
 Výpověď nájemní smlouvy v hospodě, vyvěšena výzva. 

12. Diskuse 

 Dotaz:  Jaká byla záruka na komín? 
 Předsedající: Uvedl, že asi záruka nebyla uzavřena. Nyní je domluvená záruka 20 let.  

 
 Dotaz: Je to  pojištěné (hospoda)?  
 Předsedající: Ano 

 
 Dotaz:  Co zamýšlíte s hospodou? Jaká je priorita výběru nájemce?  
 Předsedající: Podmínkou je udržení pohostinské činnosti. Byl bych rád, kdyby se vařilo, 

alespoň studená kuchyně.  
 



 Dále se strhla diskuze na téma, jak  zvýšit návštevy v hostinci, do které se zapojila většina 
hostů. Mimo jiné padl návrh na zakoupení velké tetelvize na sledování sportovních 
přenosů, zajímavě řešené záchody nebo přebudování na pension.  

 
 Dotaz: Kdy se zabudují hodiny?  
 Předsedající: Už se dělají, budou instalovány do 14 dnů. 

 
 Dotaz:  Co zvon na kapličku?  
 Předsedající: Stále se snažíme získat dotaci.  

13. Závěr 

V 18:15 se předsedající rozloučil s přítomnými a ukončil schůzi.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 21.2.2016     

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Václav Pešta                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

  



Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 9 zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 21.2. 2016 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:  

Usnesení 1-9/2016:  

Zasedání 9/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněném 10. 2. 201 
a jako dodatečný bod je na program doplněn Výběr variant na zpracování studie parkoviště u hřiště. 

Usnesení 2-9/2016:  

Výroční zpráva za rok 2015 bude přijata tak, jak byla přednesena. Dokument je přílohou tohoto zápisu.  

Usnesení 3-9/2016:  

Zpracování studie se bude řídit doporučením Hodnotící komise a zakázka studie na chodník podél silnice 
III/27515 v obci bude zadána firmě Elektrosun s.r.o.. 

Usnesení 4-9/2016:  

Rozpočtové opatření č. 3/2015 bude přijato ve stávajícím znění. RO je přílohou zápisu. 

Usnesení 5-9/2016:  

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 70% 
maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, což je momentálně 
13.448,-. 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 80% 
maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, což je momentálně 
8630,-. 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru a člena zastupitelstva v 
maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, což je momentálně 1621,-. 

Usnesení 7-9/2016:  

Obec Pěčice se zapojí do projektu Obec občanům.  

Usnesení 8-9/2016:  

Oslovíme architektku, aby provedla nacenění ulice “podél hřiště k Peštům”. 

Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje:  

Usnesení 6-9/2016:  

Obec Pěčice uzavře smlouvu o spolupráci s MŠ Ledce.  

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  

 Dotaz  na záruku na komín. 
 Dotaz na pojištění hospody.  
 Dotaz na využití hospody a prioritu při výběru nájemce. 
 Dotaz na znovuzabudování hodin u zastávky. 
 Dotaz na zvon v kapličce 

Zapsala:  

Jana Truksová, 21.2. 2016     

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

                Václav Pešta                                                                                Iveta Barešová 

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

              Lukáš Kováč, starosta 


