
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUP ITELSTVA 

č. 16/2017 
konaného dne 26.2.2017, 15:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 
Iveta Barešová, 
Kateřina Šedivá, 
Jana Truksová,  
 

OMLUVENI:  

Václav Pešta 

HOSTÉ:  

Viz přiložená presenční listina. 

1. ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešli 4 členové zastupitelstva, a tím je zasedání usnášení schopné. 
Václav Pešta je omluven. 
 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU Z ASEDÁNÍ  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze Zasedání 
3. Schválení programu Zasedání 
4. Výběr nájemce obecní hospody 
5. Projednání návrhu rozvoje obce na roky 2017-2022 
6. Diskuse 
7. Závěr 

NÁVRH USNESENÍ 1-16/2017:  

Zasedání 1-16/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 15.2.2017. 

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. VÝBĚR NÁJEMCE HOSPODY 



Přihlásili se dva zájemci - p. Vaněček a p. Hubáček. Oba dodali všechny požadované dokumenty do výběrového 

řízení – výpis ŽR, koncesi na prodej alkoholu a podnikatelský záměr. Předsedající přečetl záměry a poté se 

přistoupilo k hlasování.   

NÁVRH USNESENÍ 2-16/2017:  

Hostinec bude pronajat p. Vaněčkovi. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Proti 
Iveta Barešová – Proti  
Kateřina Šedivá – Proti 
Jana Truksová - Proti 
Usnesení nebylo schváleno 

NÁVRH USNESENÍ 3-16/2017:  

Hostinec bude pronajat p. Hubáčkovi. 

HLASOVÁNÍ:  

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

5. PROJEDNÁNÍ PL ÁNU ROZVOJE OBCE  

Předsedající přítomným vysvětlil, že Plán rozvoje obce je dokument, ve kterém jsou naplánovány zásadní stavby a akce pro 

rozvoj obce na příštích několik let. Je nutný i pro získání některých dotací. Dokument je přílohou zápisu.  

Předsedající přečetl nejdůležitější části z dokumentu a doplnil je podrobnějším komentářem. Následovala diskuze. 

DISKUZE:  

 p. Haken: Hospoda by se měla předávat ve slušném stavu, aby bylo jasné, co má nový nájemce udržovat.   

 Předsedající: Malování máme plánu, stejně jako rekonstrukci záchodků, u nich ale bude nutné nejprve 

zrekonstruovat rozvody a odpady. Ale chtěli bychom to letos z části opravit. Nicméně do předání, které proběhne 

za několik dní, se to nestihne.  

 p. Vogl: Jak bude vypadat informování občanů ohledně vodovodu? 

 Předsedající: Dáváme dohromady všechny dostupné informace, pak jednotlivě zástupci OU obejdou dům po 

domu a budou se ptát občanů, kdo má o vodovod zájem, a zároveň jim sdělí dostupné informace. Letos chceme 

dodělat projekt a příští rok se pokusit o dotaci. To, kolik lidí bude mít zájem, bude rozhodující pro získání dotace. 

VaK MB nemá žádné podmínky na počet připojených občanů.  

 p.Šesták: S vodou souvisí i kanalizace, je nějaká vize? 

 Předsedající: Kanalizaci zatím neplánujeme.  

 p. Čapek: Dojde k elektrifikaci zvonu? Bude zvonit?  

 Předsedající: Elektrifikace zatím není plánovaná.  

Předsedající po diskuzi vyzval k hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ 4-16/2017:  

Program rozvoje obce na roky 2017-2022 bude schválen v podobě zveřejněné na UD 15.2.2017, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
 



HLASOVÁNÍ:  

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

6.DISKUZE 

 p. Ramharter: Hřiště pro starší děti, jak by mělo vypadat?  

 Předsedající: Zatím jsme o tom detailně nepřemýšleli, například Urampa, horolezecká stěna, lanové prvky apod.  

 

 p. Ramharter:  EET, jak to funguje? 

 Předsedající: V hospodě máme a funguje, v obchodě bude od 1.3.2017  

 

 p. Kopřiva: Když se bude dělat vodovod, co udělat i přípravu na kanalizaci, aby se nemuselo kopat 2x? 

 Předsedající: Nejsou na to finance. Navíc je potřeba projekt, je nutné se rozhodnout, jak řešit odpad – velká 

čistička je finančně náročná, budeme hledat alternativní řešení.  

 

 p. Haken – Co dešťová kanalizace před obecním úřadem? Majitel nemovitosti stále nezprůchodnil povrchovou 

kanalizaci, kterou zasypal? 

 Předsedající: Ještě jednou s ním promluvíme,  pak předáme k řešení vyšší instanci. Informovali jsme se, nepořádek 

sice není trestný, ale je problém, že přehradil dešťovou kanalizaci.  

 

 p. Vogl: Co přidat do programu rozvoje více kultury, resp. další společenské akce?  

 Předsedající: Můžeme.  

 

 Pí Pokorná: Mohly by se obnovit posvícenské a pouťové zábavy?  

 Předsedající: To je dotaz spíše na budoucího nájemce, nebo je mohou organizovat spolky. OU každou iniciativu 

rád podpoří.  

7.ZÁVĚR  

V 15:45 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil schůzi.  
 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 26.2.2017     

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

 

              Lukáš Kováč, starosta 

 



 

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 16 ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 26. 2. 2017 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-16/2017:  

Zasedání 1-16/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 15.2.2017. 

USNESENÍ 3-16/2017:  

Hostinec bude pronajat p. Hubáčkovi. 

USNESENÍ 4-16/2017:  

Program rozvoje obce na roky 2017-2022 bude schválen v podobě zveřejněné na UD 15.2.2017, která je přílohou tohoto 
zápisu. 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE NESCHVALUJE:  

USNESENÍ 2-16/2017:  

Hostinec bude pronajat zájemci p. Vaněčkovi 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:  

 Poznámku, že hospoda by se měla předávat ve slušném stavu, aby bylo jasné, co má nový nájemce udržovat.   

 Dotaz, jak bude vypadat informování občanů ohledně vodovodu? 

 Připomínku, že s vodou souvisí i kanalizace, je nějaká vize? 

 Dotaz na k elektrifikaci zvonu? Bude zvonit?  

 Dotaz na hřiště pro starší děti, jak by mělo vypadat?  

 Dotaz  EET, jak to funguje? 

 Dotaz: Když se bude dělat vodovod, co udělat i přípravu na kanalizaci, aby se nemuselo kopat 2x? 

 Dotaz na stav dešťové kanalizace před obecním úřadem. Majitel nemovitosti stále nezprůchodnil povrchovou 

kanalizaci, kterou zasypal? 

 Poznámku, aby se přidalo do programu rozvoje více kultury?  

 Dotaz na obnovu posvícenské a pouťové zábavy?  

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 26.2.2017     

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 


