
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva 
č. 13/2016 

konaného dne 31.8.2016, 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 čtyři 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 pronájmu pozemku p.č. st. 130 pí. Zmrhalové 

Dále navrhl zařazení mimořádného bodu Schválení rozpočtového opatření č. 7/2016 

Návrh usnesení 1-13/2016:  

Zasedání 13/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
22.8.2016 doplněným o bod Schválení rozpočtového opatření č. 7/2016. 

Hlasování:  

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

3. Výběr nájemníka obecní prodejny potravin 
Předsedající informoval, že ve stanoveném termínu obdrželo Zastupitelstvo Pěčic pouze jednu 

nabídku, a to paní Nguyen. Její podmínka ohledně služebního bytu je vyřešena tak, že stávající 

nájemník garsonky v Obecním domě se přestěhuje do bytu za hospodou. Byt za hospodou bude 

rozdělen na dva byty, jak byl původně koncipován. Z toho důvodu bude potřeba malá úprava bytu. 

Pronájem obchodu se uskuteční od 1.10. 2016 

Návrh usnesení 2-13/2016:  

Obecní obchod bude od 1. 10. 2016 pronajat paní Nguyen, která současně s pronájmem obchodu 
získá i pronájem garsonky v Obecním domě, Pěčice 1.  

Hlasování:  

Lukáš Kováč - Ano 



Iveta Barešová - Ano 
Jana Truksová - Ano 
Václav Pešta – Ano 
Usnesení bylo schváleno 

4. Projednání záměru pronájmu pozemku p.č. st. 130 pí. Zmrhalové 
Předsedající informoval, že se jedná o pronájem pozemku pod chatou na Drbalce. Doporučil schválit 

za obvyklou cenu Kč 16,- m2 

Návrh usnesení 3-13/2016:  

Pozemek p.č. 130 bude pronajat pí. Zmrhalové ze cenu 16 Kč/m2. 

Hlasování:  

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

5. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2016 
Předsedající informoval, že došlo k úpravě rozpočtu na straně příjmů o Kč 62.521,- a na straně výdajů 

o Kč 225.845,-. Úprava výdajů je především kvůli opravě kaple a tyto náklady nám budou proplaceny 

z dotace do konce roku. 

Návrh usnesení 4-13/2016  

Rozpočtové opatření č. 7/2016 bude přijato ve stávajícím znění. RO je přílohou zápisu. 

Hlasování:  

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

6. Zpráva o činnosti OÚ 
Předsedající informoval o schválení rozpočtového opatření č. 6/2016, které bylo schváleno v rámci 

kompetencí starosty. Příjmy byly upraveny o částku Kč 721,69 a výdaje o částku Kč 29.501,90. RO je 

přílohou zápisu. 

7. Diskuse 
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.  
 
 Dotaz: Kdy bude instalován zvon do kapličky? 
 Předsedající: Plánováno je slavnostní zavěšení a vysvěcení na první Adventní neděli.  

 
 Dotaz: Bude zvon zvonit, je instalovaná elektřina?  
 Předsedající: Při rekonstrukci byla provedena příprava, nicméně v nejbližší době se 

elektrifikace kapličky neplánuje.   
 
 Dotaz: Dlouho nesvítí světlo v ulici, kde mj bydlí i starosta.  
 Předsedající: Slibuji urgenci žádosti o nápravu.  



 

8. Závěr 
V 17:20 se předsedající rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání.  

Zapsala:  

Jana Truksová, 31.8. 2016     

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

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

                Václav Pešta                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

  



Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 13 zastupitelstva obce Pěčice 

konaného dne 31.8. 2016 
 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje: 

Usnesení 1-13/2016:  

Zasedání 13/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 22.8.2016. 

Usnesení 2-13/2016:  

Obecní obchod bude od 1. 10. 2016 pronajat paní Nguyen, která současně s pronájmem obchodu získá i 
pronájem garsonky v Obecním domě, Pěčice 1.  

Usnesení 3-13/2016:  

Pozemek p.č. 130 bude pronajat pí. Zmrhalové ze cenu 16 Kč/m. 

Usnesení 4-13/2016  
Rozpočtové opatření č. 7/2016 bude přijato ve stávajícím znění. RO je přílohou zápisu. 
 

Zastupitelstvo obce Pěčice bere na vědomí:  
 

 Dotaz na instalaci a elektrifikaci zvonu do kapličky 

 Podnět k opravě světla v ulici „u starosty“. 

Zapsala:  

Jana Truksová, 31.8. 2016     

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 


