
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva 
č. 14 /2016 

konaného dne 25.11.2016, 18:30 
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

Přítomni:  

Lukáš Kováč 
Iveta Barešová 
Kateřina Šedivá 
Václav Pešta 

Nepřítomna:  

Jana Truksová  - pro nemoc omluvena 
 

Hosté:  

L. Čapek, P. Pecka, J. Čiňovský, J.Rejmon,  p. Pavlík. D. Dufková, J. Dufek, p. Pokorný, pí. Pokorná, 

p. Svárovský, p. Haken, p. Šesták 

 Zahájení  

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

 Schválení programu zasedání  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání.  

1. Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

2. Pronájem pozemku p.č.  st. 128 

3. Pronájem pozemku p.č. st. 129 

4. Pronájem pozemku p.č.  st. 131 

5. Schválení příspěvku na činnost SDH Pěčice 

6. Projednání návrhu na odpis nevymahatelné pohledávky 

7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

8. Informace o výsledku finanční kontroly 

9. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

10. Diskuse 

11. Závěr 

Předsedající jako dodatečný bod programu navrhl: schválení směrnice č. 1/2016 k určení 
pravomocí k rozpočtovým opatřením 
 

Návrh usnesení 1-14/2016:  

Zasedání 10/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.2.2016 a jako dodatečný bod je program doplněn o schválení  směrnice č. 1/2016 k určení 
pravomocí k rozpočtovým opatřením 
 
 



Hlasování:  
Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 
 

 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a 
Václava Peštu. 
 

  Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Jedná se o vyhlášku, která se vydává z důvodu novelizace zákona o přestupcích. Tato vyhláška 

jednoznačně vymezuje dny, resp. akce, při kterých není stanovena doba nočního klidu. 

Konkrétně to je Silvestr, pálení čarodějnic, masopust, rodinná olympiáda, hudební festival a 

Velikonoční pondělí 

Návrh usnesení č. 2 -14/2016 
 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu je schválena v navrhované podobě 
 
Hlasování:  
Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Václav Pešta – Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

   Pronájem pozemku p.č. st. 128 

Jedná se o další chatu na Drbalce ve vlastnictví p. Soustružníka, který požádal o aktualizaci 

nájemní smlouvy. Doporučuje se schválit za obvyklou cenu 16,-Kč/m² 

Návrh usnesení č. 3 -14/2016 
 

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

 
Hlasování:  
Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Václav Pešta – Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 



 
 
 

 Pronájem pozemku p.č. st. 129 

Jedná se o další chatu na Drbalce ve vlastnictví p. Křemenáka, který požádal o aktualizaci 

nájemní smlouvy. Doporučuji schválit za obvyklou cenu 16,-Kč/m² 

 

Návrh usnesení č. 4 -14/2016 

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

 
Hlasování:  
Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

 Pronájem  pozemku p.č. st. 131 

Jedná se o další chatu na Drbalce ve vlastnictví pí. Senohrábkové, která požádala o aktualizaci 

nájemní smlouvy. Doporučuji schválit za obvyklou cenu 16,-Kč/m² 

Návrh usnesení č. 5 -14/2016 : 

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

 
Hlasování:  
Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová - Ano 
Kateřina Šedivá –Ano 
Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

 Schválení příspěvku na činnost SDH Pěčice 

Na základě žádosti SDH Pěčice předkládám návrh na uvolnění částky 30.000,-Kč, která je v 

rozpočtu alokována na činnost SDH 

Návrh usnesení č. 6 -14/2016 

SDH Pěčice bude z rozpočtu uvolněna alokovaná částka 30.000,-Kč. 

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



 
 
 
Václav Pešta - Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

 Projednání návrhu na odpis nevymahatelné pohledávky 

Jedná se o pohledávku p. J. P. ve výši 75.400,-Kč. Projednávali jsme možný postup při vymáhání 

této pohledávky s právničkou a auditory, ale dle jejich vyjádření je již tato částka nevymahatelná, 

resp. záležitost je promlčená. Z tohoto důvodu předkládám návrh na odpis této pohledávky. 

Návrh usnesení č. 7 -14/2016 

Pohledávka ve výši 75.400,-Kč bude odepsána. 

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

 Projednání návrhu rozpočtu obce Pěčice 

 návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 9.11.2016 a členové zastupitelstva s ním 

byli seznámeni 

 z návrhu rozpočtu je patrné, že jej navrhuji jako vyrovnaný 

 mezi nejzásadnější investice v příštím roce patří:  

 zahájení první etapy výstavby chodníků, tato akce je ale závislá na přidělení dotace 

 přístavba jedné místnosti k domu čp. 95, který musel být rozdělen na dvě bytové 

jednotky 

 dokončení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici pod obecním úřadem 

Návrh usnesení č. 8 -14/2016 

Návrh obecního rozpočtu na rok 2017 je schválen na paragrafy dle platné rozpočtové skladby v 

podobě, ve které je vyvěšen na úřední desce a ve které byl zde předložen 

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



 
 

 

 Projednání směrnice č. 1/2016 k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 

Předmětem dodatku je úprava kompetencí starosty pro schvalování rozpočtových opatření tak, 

aby mohl schválit poslední rozpočtové opatření daného roku bez stanovení maximální výše 

částky. Důvodem je předejití auditního nálezu loňského roku. 

Návrh usnesení č. 9 -14/2016 

Směrnice č. 1/2016 k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením bude schválena. 

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

  Informace o výsledku finanční kontroly 

Dne 18.11.2016 provedl finanční výbor kontrolu – bez závad. 

 

  Zpráva o činnosti OÚ 

 Schváleno rozpočtové opatření č.8, které upravuje příjmy o částku 30.100,-Kč a 

výdaje o částku 46.383,-Kč. Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9, které 

upravuje příjmy o 38.300,-Kč a výdaje o 60.472,-Kč 

 Dokončena první etapa rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici pod Obecním 

úřadem 

 Project parkoviště u sportovního hřiště je dokončený, ale odhady celkové částky na 

realizaci nás donutily k odložení realizace tohoto projektu, nebo minimálně v této 

podobě 

 Dne 17.10.2016 proběhl audit obce. Žádné nové nálezy nebyly zaznamenány a ze 

starých zbývá 5 nálezů, které budou odstraněny při roční uzávěrce 

 V neděli 27.11.2016 proběhne od 14:30 hod slavnostní posvěcení a zavěšení nového 

zvonu 

 V neděli 4.12.2016 od 15:00 hod proběhne Mikulášská nadílka 

 

 Diskuse 

 

 Poděkování p. Šestáka za kontejnery na tříděný odpad a zároveň dotaz, zda-li by 

rozsvícení vánočního stromku nebylo možné přesunout pro příště na sobotu.  

starosta – vezmeme to v úvahu, ale vycházíme z toho, že jde o adventní neděli 

 Luděk Čapek – když je již vyvložkovaný komín v hospodě, bylo by možné vymalovat 

sál?  

starosta – pokusíme se na příští rok vyčlenit nějaké peníze na vymalování 



 p. Pokorný – uskuteční se nějaká diskuse k vodovodu? 

starosta – Ano, bude. Nejprve se ale zastupitelstvo setká s vodohospodáři, kteří nám 

odpoví na připravené otázky 

 

 Závěr 

V 19:17 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. 14 zastupitelstva obce Pěčice konaného dne 
25.11. 2016 

 
Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje: 

Návrh usnesení 1 -14/2016:  
Zasedání 10/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.2.2016 a jako dodatečný bod je program doplněn o schválení  směrnice č. 1/2016 k určení 
pravomocí k rozpočtovým opatřením. 
 
Návrh usnesení č. 2 -14/2016 
Obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu bude schválena v navrhované podobě. 
 
Návrh usnesení č. 3-14/2016 

S p. Soustružníkem  se sepíše nová smlouva o pronájmu pozemku p.č. st. 128 v ceně 16,-Kč/m² 

 

Návrh usnesení č. 4 -14/2016 

S p. Křemenákem  se sepíše nová smlouva o pronájmu pozemku p.č. st. 129 v ceně 16,-Kč/m² 

 
Návrh usnesení č. 5 -14/2016 :  

S pí. Senohrábkovou se sepíše nová smlouva o pronájmu pozemku p.č. st.  131 v ceně 16,-Kč/m² 

 
Návrh usnesení č. 6 -14/2016 : 
SDH Pěčice bude z rozpočtu uvolněna alokovaná částka 30.000,-Kč. 

 
Návrh usnesení č. 7 -14/2016 
Pohledávka p. J.P. ve výši 75.400,-Kč bude odepsána. 

 
Návrh usnesení č. 8 -14/2016 
Návrh obecního rozpočtu na rok 2017 bude schválen v podobě, ve které je vyvěšen na úřední 
desce a ve které byl zde předložen. 

Návrh usnesen č. 9 – 14/2016 

Směrnice č. 1/2016 k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením bude schválena. 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

 Dotaz na vymalování sálu v místním hostinci 
 Dotaz na naplánování diskuse k vodovodu 
 Dotaz na možnost přesunutí rozsvícení vánočního stromku pro příští rok na sobotu 

 
Zapsala : 
Iveta Barešová, 25.11.2016 
 
Ověřovatelé zápisu : 
 
 

___________________________                                                                       ____________________________ 
       Kateřina Šedivá                 Václav Pešta 

___________________________ 
Lukáš Kováč, starosta 



 


