
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva 
č. 12/2016 

konaného dne 31.7.2016, 17:00 
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  

Lukáš Kováč, 
Iveta Barešová, 
 Jana Truksová,  
Václav Pešta 

Hosté:  

Viz. prezenční listina 

1. Zahájení  
Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešli 4 členové zastupitelstva, a tím je  
zasedání usnášení schopné. Kateřina Šedivá je omluvena. 
 

2. Schválení programu zasedání  
Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání.  

 Výběr nájemníka obecní prodejny potravin 

 Projednání záměru rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici pod Obecním úřadem 

 Projednání studie „Chodníky podél silnice III/27515“ 

 Projednání záměru výpovědi nájmu pozemku p.č. 384/8 – příprava realizace akce „Parkoviště 
u hřiště“ 

 Projednání dodatku ke směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 Informace o výsledku finanční kontroly 

 Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

Návrh usnesení 1-12/2016:  

Zasedání 12/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
22.7.2016. 

Hlasování:  

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

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



4. Výběr nájemníka obecní prodejny potravin 
Předsedající informoval, že ve stanoveném termínu jsme obdrželi dvě nabídky. Proběhlo otevření 
zalepených obálek a následně byly přečteny nabídky Ivetou Barešovou a Václavem Peštou. Přihlásily 
se paní Hýblová bez podmínek a paní Nguyen, která žádá za provozování obchodu pronájem jednoho 
z bytů v Obecním domě.   
 
Předsedající doporučil uzavřít smlouvu s paní Hýblovou na jeden rok, protože neuvedla žádné  
podmínky.  

Návrh usnesení 2-12/2016:  

Obchod bude pronajat paní Hýblové na jeden rok s možností prodloužení smlouvy.  

Hlasování:  

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

Návrh usnesení 3-12/2016: 

Obchod bude pronajat paní Nguyen.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Proti 
Iveta Barešová - Proti 
Jana Truksová - Proti 
Václav Pešta - Proti 
Usnesení nebylo schváleno 
 

5. Projednání záměru rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici pod Obecním 

úřadem 
Předsedající informooval, že záměr reaguje na podnět p. Tomeše v loňském roce. Jana Truksová, 
která má rekonstrukci na starosti, popsala plánované práce. Na to Předsedající doplnil, že  
kromě uvedených úprav je potřeba součinnost ostatních obyvatel ulice – upravit si propusti pod 
vjezdem na pozemek na odpovídající velikost a před Křížovými vrátit kanál do původního stavu, tzn. 
zpevnit kočičími hlavami, nebo jiným obdobným způsobem. Úvodní část -  vyčištění stávající 
kanalizace - je dokončena. Realizaci provede firma ZETA Benátky. Náklady na opravu budou dle 
cenové nabídky Kč 142.751,- 
 Na to reagoval pan Tomeš s tím, že s postupem nesouhlasí a navrhuje, aby byly práce odloženy na 
příští rok a byla upravená kanalizace po celé délce ulice, neb si myslí, že nebude možná dokonalá 
návaznost obou etap a práce by tak  nesplnily svůj účel, protože ulice je zaplavovaná nejen vodou z 
ulice, ale také ze hřiště a pole.  

Návrh usnesení 4-12/2016: 

Práce budou odloženy na příští rok a dešťová kanalizace po celé délce ulice “Ohrada” se udělá 
najednou.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Proti 
Iveta Barešová - Ano 
Jana Truksová - Proti 



Václav Pešta - Ano 
Usnesení nebylo schváleno 

Návrh usnesení 5-12/2016: 

Práce na kanalizaci v ulici “Ohrada” budou provedeny letos v srpnu tak, jak je naplánováno – od 
Tomešových se vyhloubí příkop tak, aby bylo možno navázat příští rok rekonstruovaným příkopem v 
zadní část ulice.  Po několika metrech bude kvůli elektroinstalaci v zemi položena trubka pod silnici a 
zbytek kanalizace povede podél Melmukových a Štechových až  ke stávající vpusti dešťové kanalizace 
se spádem 0,5 cm na metr. V poslední části bude kanalizace zapuštěna do země, aby nevznikl příliš 
hluboký příkop.   

Hlasování:  

Lukáš Kováč Ano 
Iveta Barešová Ano 
Jana Truksová Ano 
Václav Pešta Proti 
Usnesení bylo schváleno 

6.  Projednání studie „Chodníky podél silnice III/27515“ 
Předsedající představil studii chodníku v Pěčicích. Vysvětlil, že práce musí být rozděleny na několik 
částí, protože i když získáme dotace, bude investice obce cca 1,2 mil, což je mimo naše finanční 
možnosti. Celková částka je odhadovaná na 5,3 milionů.  Dále informoval, že první fáze bude 
vybudována zřejmě od Obecního úřadu ke hřišti, protože jde o nejnáročnější a nejnebezpečnější 
úsek. Nabídka na dopracování kompletní projektové dokumentace je 71.692 a zpracuje ji firma 
Electrosun, s.r.o. 

Návrh usnesení 6-12/2016: 

Studie pro vybudování chodníku bude schválena tak, jak byla naprojektována a představena. Studie 
je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování:  

Lukáš Kováč Ano 
Iveta Barešová Ano 
Jana Truksová Ano 
Václav Pešta Ano 
Usnesení bylo schváleno 

7. Projednání záměru výpovědi nájmu pozemku p.č. 384/8 
Předsedající jako starosta požádal zastupitelstvo o pověření k jednání se ZD Luštěnice o výpovědi 
nájmu pozemku, na kterém bude realizována stavba parkoviště. 

Návrh usnesení 7-12/2016: 

Zastupitelstvo uděluje mandát Lukáši Kováčovi k jednání ze ZD Luštěnice o výpovědi pozemku 
určeného pro výstavbu parkoviště.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč Ano 
Iveta Barešová Ano 
Jana Truksová Ano 
Václav Pešta Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 



8. Projednání dodatku ke směrnici o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 
Předsedající oznámil, že na základě dosavadních poznatků o vhodných limitech zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu navrhuje upravit směrnici tak, aby byl limit pro zakázky kategorie I., 
konkrétně na dodávky a služby, byl navýšen na částku Kč 100.000,-  

Návrh usnesení 8-12/2016: 

Limit pro zakázky kategorie I., konkrétně na dodávky a služby, bude navýšen na částku Kč 100.000,- 

Hlasování:  

Lukáš Kováč Ano 
Iveta Barešová Ano 
Jana Truksová Ano 
Václav Pešta Ano 
Usnesení bylo schváleno 

9.  Informace o výsledku finanční kontroly 

Předsedající přečetl zprávu Finanční komise: Kontrolou bylo zjištěno, že vedení pokladny a účetnictví 
obce je v pořádku, po opravě dlouhodobě špatně zaúčtovaných dotací bez závad. 

10. Zpráva o činnosti OÚ 
 Schváleno opatření č.5 které upravuje příjmy o částku 7500,- a výdaje o částku 37.500,-. 
 Do kompostárny aktuálně odvezeno z Pěčic cca 25 tun trávy a dalšího bio odpadu. 
 Oprava kaple je dokončena. V nejbližší době bude připevněn kříž a zvon bude zavěšen až 

koncem roku. 
 Byly zavedeny informační sms pro občany. Postup registrace je k dispozici na úřední desce a 

internetových stránkách obce. 
 

11. Diskuse 
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.  
 

 Dotaz: Proč kontejner byl  bioodpad byl přemístěn z křižovatky u čekárny?  
 Předsedající: Zkoušíme najít nejvhodnější místa, je to o dohodě. V současnoti se nachází na 

místě, které je v dosahu a zároveň tlející zbytky nikoho neobtěžují zápachem.    
 

 Dotaz: Jak to vypadá s vodovodem?  
 Předsedající: Shromažďujeme informace pro VaK MB a pak si promluvíme s každým občanem 

zvlášť, abychom zjistili skutečný zájem lidí o připojení..  
 

 Dotaz: Nájez u p. Lejdara je nevhodně udělaný – hyzdí obec a navíc došlo k zamezení odtoku 
vody z horní části obce. Co se s tím dá dělat?   

 Předsedající:  Nemůžeme s tím moc dělat, protože neporušil zákon. Jedná se s ním a znovu 
bude. 

 
 Dotaz:  Je problém koupit ceduli slepá ulice. Do ulice u p.  Rejmona zajíždějí omylem auta, 

které chtějí pokračovat na Jabkenice. Lze upravit značení po celé vsi?  
 Předsedající: Budeme řešit.   

 
 Dotaz:  V ulici u Rejmonů a dále je také problém s vodou stékající na pozemky. Bude se to 

řešit?  



 Předsedajíc: Ano, postupně všude, kde se problém s dešťovou vodou vyskytuje. 
 

 Dotaz: Proč je cedule Pěčice  v části, která patří  Uhercům?  
 Předsedající: Posunutí cedule zajistili majitelé domů, aby byla kolem jejich obydlí dodržena 

rychlost 50 km/h. Není to takový problém, aby to bylo nutné řešit. Nikomu to neubližuje.  
 

 Dotaz: Kdo financuje parkoviště u hřiště? Bude mít malé využití a slouží jen sportovcům, 
nebude sloužit většině občanů. Fotbal skoro žádní místní nehrajou. Když nejsou peníze na 
povrchovou kanalizaci, proč financujete parkoviště?  

 Předsedající: Parkoviště bude financované z rozpočtu obce. Při pakrování aut na hlavní 
komunikaci vzniká velké nebezpečí, hrozí nehody, je omezená průjezdnost, proto plánujeme 
výstavbu parkoviště. Jde o bezpečnost, nikoli o akci pro Sokol.  

  

12. Závěr 
V 18:20 se předsedající rozloučil s přítomnými a ukončil schůzi.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 31.8. 2016     

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Václav Pešta                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 12 zastupitelstva obce Pěčice 

konaného dne 31.7. 2016 
 



Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje: 

Usnesení 1-12/2016:  

Zasedání 12/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 22.7.2016. 

Usnesení 2-12/2016:  

Obchod bude pronajat paní Hýblové na jeden rok s možností prodloužení smlouvy.  

Usnesení 5-12/2016: 

Práce na kanalizaci v ulici “Ohrada” budou provedeny letos v srpnu tak, jak je naplánováno – od Tomešových se 
vyhloubí příkop tak, aby bylo možno navázat příští rok rekonstruovaným příkopem v zadní část ulice.  Po 
několika metrech bude kvůli elektroinstalaci v zemi položena trubka pod silnici a zbytek kanalizace povede 
podél Melmukových a Štechových až  ke stávající vpusti dešťové kanalizace se spádem 0,5 cm na metr. V 
poslední části bude kanalizace zapuštěna do země, aby nevznikl příliš hluboký příkop.   

Usnesení 6-12/2016: 

Studie pro vybudování chodníku bude schválena tak, jak byla naprojektována a představena a je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení 7-12/2016: 

Zastupitelstvo uděluje mandát Lukáši Kováčovi k jednání se ZD Luštěnice o výpovědi pozemku určeného pro 
výstavbu parkoviště.  

Usnesení 8-12/2016: 

Limit pro zakázky kategorie I., konkrétně na dodávky a služby, bude navýšen na částku Kč 100.000,- 
 
 
Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje: 

Usnesení 3-12/2016: 

Obchod bude pronajat paní Nguyen.  

Usnesení 4-12/2016: 

Práce budou odloženy na příští rok a dešťová kanalizace po celé délce ulice “Ohrada” se udělá najednou.  
 

Zapsala:  

Jana Truksová, 31.7. 2016     

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Václav Pešta                                                                                Iveta Barešová 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 


