
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva 
č. 10/2016 

konaného dne 19.3.2016, 16:00 
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  

Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Jana Truksová příchod 16:08 
Václav Pešta 

Hosté:  

L. Čapek, P. Pecka,  P. Spal, K. Spalová, J. Rejmon, J. Grus, p. Pavlík, p. Balcar 

1. Zahájení  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešli 4 členi zastupitelstva a tím je  
zasedání usnášení schopné. 
 

2. Schválení programu zasedání  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání.  

1. Výběr nájemníka obecního hostince 

2. Pronájem pozemku p.č. 132/2 

3. Výběr varianty studie Parkoviště u hřiště 

4. Žádost o finanční podporu TJ Sokol Pěčice 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Předsedající jako dodatečné body programu navrhl: Schválení Požárního řádu obce a Schválení 
ohlašovny požáru.  
 

Návrh usnesení 1-10/2016:  

Zasedání 10/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.2.2016 a jako dodatečné body jsou na program doplněny Schválení Požárního řádu obce a 
Schválení ohlašovny požáru.  
 

Hlasování:  

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



3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a 
Václava Peštu. 
 

4.  Výběr nájemníka obecního hostince 

Na zveřejněnou výzvu zareagoval jeden zájemce – p. Zdeněk Jumr. Následuje rozlepení 

obálky před přítomnými a zkontrolování splnění podmínek dle zadání. Lukáš Kováč 

následně přečetl nabídku – nabídka neobsahuje povinnou koncesní listinu, ta ale bude p. 

Jumrem dodána později. 

Návrh usnesení č. 2 -10/2016 
Od 1. dubna 2016 bude místní Hostinec U Věčné žízně, včetně bytu, pronajat p. Jumrovi. Pan 
Jumr musí před sepsáním smlouvy dodat koncesní listinu. 
 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová – zdržela se 
Václav Pešta – Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

5.   Pronájem pozemku p.č. 132/2 Jiřímu a Editě Tumlířovým 

Jedná se o pozemek pod chatou Tumlířových v lokalitě Drbalka. Smlouvu s námi 

prozatím nemají z důvodu změny majitele. Navrhuji obvyklou cenu 16 Kč/m2 

Návrh usnesení č. 3 -10/2016 

S Tumlířovými se sepíše nová smlouva o pronájmu pozemku v ceně 16,-Kč/m² 

 

Hlasování:  

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

6. Výběr varianty studie Parkoviště u hřiště 

Na minulém zasedání padl návrh na vybudování cesty na místo parkoviště. Odhad dle 

projektantky je 3,5 milionu. Navrhuji tedy vrátit se zpět k parkovišti a vybrat variantu 3, 

jehož cena by se měla pohybovat kolem 800 tisíc. 

 

Návrh usnesení č. 4 -10/2016 

Bude vybudováno parkoviště – varianta č. 3, která byla předložena na zasedání č. 9/2016 



Hlasování:  

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

Předsedající jako starosta zároveň požádal zastupitelstvo o udělení mandátu k jednání s 

majitelem pozemku o odkoupení případně o výměně za odpovídajíví část pozemku patřící obci 

Pěčice.  

Návrh usnesení č. 5 -10/2016 :  

Starosta Lukáš Kováč se pověřuje jednáním s majitelem pozemku p. Heřmanským o směně 

pozemku, na kterém má být vybudováno parkoviště za obecní pozemek o odpovídající rozloze.   

Hlasování:  

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

7.Žádost o finanční podporu TJ Sokol Pěčice 

Na základě žádosti navrhuji uvolnit částku 70.000,  která je pro Sokol alokována v 

rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 6 -10/2016 : 

TJ Sokol Pěčice bude uvolněna z rozpočtu obce částka 70.000,-Kč 

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá –zdržela se 
Jana Truksová – zdržela se 
Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

8. Schválení Požárního řádu obce 

Předsedající představil nový požární řád.   

Návrh usnesení č. 7 -10/2016 

Bude přijat aktualizovaný Požární řád, který je součástí tohoto zápisu 

Hlasování:  

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



Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

9.Schválení Řádu ohlašovny požáru 

Aktualizace, navrhujeme schválení jak bylo předáno a je v příloze 

Návrh usnesení č. 8 -10/2016 

Bude přijat aktualizovaný Řád ohlašovny požárů, který je součástí tohoto zápisu 

Hlasování:  

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

10.Zpráva o činnosti OÚ 

 Schváleno rozpočtové opatření č.1/2016 v celkové výši 49.000 na straně příjmů i výdajů 

 Pokácení stromů a prořezání nejkritičtějších proběhne v nejbližších dnech 

 Koncem měsíce obdrží všichni občané informační leták k akci Obec Občanům, který se 

týká aukce energií 

 Podána žádost o dotaci na opravu kaple v celkové částce 280.000 

 p. Czetö žijící v RD na okraji Pěčic, ale katastrem náleží k obci Úherce požádal připojení 

k obci, resp. připojení ke katastrálnímu území Pěčic. Proběhlo jednání se starostou 

Dobrovice p. Sedláčkem, navrhuje darovat, případně směnit tyto pozemky za jiné. O 

dalším průběhu budeme informovat. 

 Nové sběrné místo na tříděný odpad u Rejmonových – prozatím jen na plasty, 

v následujících dnech přibude i na papír 

 

11.Diskuze 

 Dotaz:  p. Grus chce pokácet před svým domem stormy stojící na obecním pozemku, 

jeden je hodně nakloněný do vozovky. 

 LUK – přislíbil, že se na to podívá firma, až tu budou kácet 

 

 Dotaz: p. Rejmon – zda bude dle nového požárního řádu možné nadále pálit o 

Čarodějnicích na Pětikopech, jako tomu bylo doposud ? 

 LUK - Poslední pálení na Pětikopech bylo vždy hlášeno jako pořární cvičení a nikoli jako 

Čarodějnice, dohled je vždy zajištěn SDH. Drobné větve z obecních i soukromých 

pozemků se budou nově vozit do kompostárny p. Heřmanského. 

  

 Dotaz: p. Pavlík – p.Kulhavý (žije vedle p. Czetö -  také příslušnost k Dobrovici) chce také 

patřit do Pěčic?  



 LUK: Podmínkou směny je, že s ní budou všichni zúčastnění souhlasit, tedy i chaty za 

potokem na hranici katastrů. 

 

 Dotaz: p.Čapek -  Rozhlas, kdy dojde k nápravě?  

 LUK: Na jaře se plánuje servis a úpravy ke zlepšení slyšitelnosti rozhlasu a doplnění 

několika hnízd amplionů.  

 

 Dotaz: p. Čapek -  Předělávka  a doplnění rozhlasu je v ceně?  

 LUK: Ne, dodělání se bude platit. V ceně bylo zvýšení hlasitosti provedené vloni. 

 

 Dotaz: p. Čapek - Hodiny u čekárky, kdy konečně budou nainstalovány?  

 LUK: Držáky na hodiny jsou ve výrobě u p Novotného. 

 

12. Závěr 

V 16:32 hod předsedající ukončil zasedání a rozloučil se s přítomnými. 

 
Zapsala : 
Iveta Barešová 
 
Ověřovatelé zápisu : 
 
 
 
_______________________      _______________________ 
    Kateřina Šedivá              Václav Pešta 
 
 
 
 
 
________________________ 
Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 10 zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 
19.3. 2016 

 
Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje: 
 

Usnesení 1 -10/2016:  
Zasedání 10/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.2.2016 a jako dodatečné body jsou na program doplněny Schválení Požárního řádu obce a 
Schválení ohlašovny požáru.  
 
Usnesení č. 2 -10/2016 
Od 1. dubna 2016 bude místní Hostinec U Věčné žízně, včetně bytu, pronajat p. Jumrovi. Pan 
Jumr musí před sepsáním smlouvy dodat koncesní listinu. 
 
Usnesení č. 3-10/2016 

S Tumlířovými se sepíše nová smlouva o pronájmu pozemku v ceně 16,-Kč/m² 

 

Usnesení č. 4 -10/2016 
Bude vybudováno parkoviště – varianta č. 3, která byla předložena na zasedání č. 9/2016 
 
Usnesení č. 5 -10/2016 :  
Starosta Lukáš Kováč se pověřuje jednáním s majitelem pozemku p. Heřmanským o směně 
pozemku, na kterém má být vybudováno parkoviště za obecní pozemek o odpovídající rozloze.   

Usnesení č. 6 -10/2016 : 

TJ Sokol Pěčice bude uvolněna z rozpočtu obce částka 70.000,-Kč 
 
Usnesení č. 7 -10/2016 
Bude přijat aktualizovaný Požární řád, který je součástí tohoto zápisu 

Usnesení č. 8 -10/2016 

Bude přijat aktualizovaný Řád ohlašovny požárů, který je součástí tohoto zápisu 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

 Dotaz na možnost pokácení nebezpečně nakloněného stromu před čp. 93 
 Dotaz na pálení Čarodějnic na Pětikopech 
 Dotaz na připojení p. Kulhavého a p. Czetö k obci 
 Dotaz na upravení rozhlasu 
 Dotaz na zpoplatnění úpravy rozhlasu 
 Dotaz na vrácení venkovních hodin u zastávky 

 
Zapsala : 
Iveta Barešová, 19.03.2016 
 
Ověřovatelé zápisu : 
 

___________________________                                                                       ____________________________ 
 

       Kateřina Šedivá                 Václav Pešta 

___________________________ 

                     Lukáš Kováč, starosta 



 

 

 


