
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

č. 15/2017 
konaného dne 28.1.2017, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:  

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

OMLUVENI:  

Václav Pešta 

HOSTÉ:  

Viz přiložená prezenční 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 ZASEDÁNÍ  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání: 

1. Výběr nájemce Obecní hospody 

2. Projednání Výroční zprávy za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

3. Rozhodnutí o vymáhání odepsané pohledávky 

4. Projednání žádosti o příspěvek MS Květník 

5. Projednání záměru podání žádosti o dotaci na opravu pomníku u zvoničky 

6. Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

NÁVRH USNESENÍ 1-15/2017:  

Zasedání 1-15/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
18.1.2016. 

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 OBECNÍ  HOSPODY 

Předsedající informoval, že ve stanoveném termínu se přihlásil jeden zájemce, a to p. Vaněček. Po termínu 
se ozval ještě jeden zájemce. Připomněl, že v podmínkách si zastupitelstvo vyhradilo nevybrat nikoho.  
 

DISKUSE: 

 p. Haken: Neslyšeli jsme o p. Vaněčkovi nic dobrého. 
 Předsedající: Prověřoval jsem ho. Profesně je ok, lidsky ovšem komplikovaný v jednání s lidmi.  

 
 p. Dufek: Neprovozovala by hospodu obec?  
 Předsedající: Zatím o tom neuvažujeme, příliš velká starost pro naše malé zastupitelstvo a museli 

bychom platit člověka, který by se o ni staral.  

NÁVRH USNESENÍ 2-15/2017:  

Hostinec bude pronajat zájemci p. Vaněčkovi 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - Proti 
Iveta Barešová – Proti 
Kateřina Šedivá - Proti 
Jana Truksová - Proti 
Usnesení nebylo schváleno 
 
Předsedající oznámil, že v  pondělí bude vypsáno další kolo výběrového řízení.   
 

5.  PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016  

Předsedající informoval, že ve všech sledovaných bodech byla podána pouze jedna žádost o poskytnutí 
informací a žádosti bylo vyhověno. Týkala se investičních záměrů na rok 2016. 

NÁVRH USNESENÍ 3-15/2017:  

Výroční zpráva bude schválena v navrženém znění, které je přílohou.  

HLASOVÁNÍ:  

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

6.  ROZHODNUTÍ O VYMÁHÁNÍ ODEPSANÉ POHLEDÁVKY 

Předsedající vysvětlil , že se jedná o odepsanou pohledávku pana J.P., kterou bychom dle zákona správně 
měli vymáhat po bývalém starostovi. Dle názoru zastupitelstva bývalý starosta podnikl veškeré kroky, 
které považoval za správné k vymožení oné pohledávky. Proto navrhnul zastupitelstvu, aby se usneslo o 
tom, že po něm pohledávku nebude vymáhat. 

NÁVRH USNESENÍ 4-15/2017:  

Zastupitelstvo nebude po bývalém starostovi Jaromíru Rejmonovi vymáhat odepsanou pohledávku JP, 
protože podnikl všechny kroky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - Ano 
Iveta Barešová – Ano 



Kateřina Šedivá - Ano 
Jana Truksová - Ano 
Usnesení bylo schváleno 

7.  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O  PŘÍSPĚVEK MS KVĚTNÍK  

Předsedající informoval, že předseda MS Květník požádal zastupitelstvo obce o poskytnutí příspěvku na 
činnost. MS v našem katastru každoročně provádí úklid lokalit, které vytipujeme a nabídlo nám i 
vystoupení v rámci rodinné olympiády. Z těchto důvodů navrhnul odsouhlasit jejich žádost a poskytnout 
jim jednorázový příspěvek ve výši Kč 3.000,- 

NÁVRH USNESENÍ 5-15/2017:  

MS Květník bude poskytnut jednorázový příspěvek výši Kč 3000,- 

HLASOVÁNÍ:  

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

8.  PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPRAVU POMNÍKU U 

ZVONIČKY  

Předsedající informoval, že se jedná o monolit s nápisem Rovnost všemu u kapličky. Záměrem je vyčistit 
monolit a především nechat zrekonstruovat plůtek a upravit okolí, které ho obklopují. Zároveň je i 
zvažováno doplnění zeleně v jeho blízkosti. 

NÁVRH USNESENÍ 6-15/2017:  

Zastupitelstvo podá žádost o dotaci na opravu pomníčku a plůtku kolem monolitu Rovnost všem, až bude 
nalezen vhodný dotační program a zavazuje se k úhradě nezbytné části podílu, který bude vyžadován 
daným fondem. 

HLASOVÁNÍ:  

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

9.  ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ  

Předsedající oznámil náspedující: 
 

 Schváleno rozpočtové opatření č.10, které upravuje příjmy o částku 8.604,- a výdaje o částku 
37.271,- 

 
 Schváleno rozpočtové opatření č. 11, které upravuje příjmy o částku 488.906,91 a výdaje o částku 

257.667,34 
 

 Celkem bylo za letošní rok odvezeno 69,5 tuny biologicky rozložitelného odpadu 
 

 Proběhla první schůzka se zástupci VaK MB. V blízké době obdržíte do schránek letáky a následně 
budete osloveni zastupiteli ohledně průzkumu, kdo má zájem o vodovod. 

 



 Kulturní akce v nejbližším období: 
 11.2. sportovní ples 
 25.2. masopustní průvod 
 19.3. maškarní bál 
 1.4. zájezd do divadla – muzikál Mýdlový princ 

 

10.  DISKUSE 

 Dotazy se týkaly vodovodu: Má obec skutečný zájem ho vybudovat? Kolik je potřeba zájemců o 
připojení, abychom získali dotaci?  

 Předsedající: Ano, problém s vodou se vyskytuje dlouhodobě a při získání dotace je reálné ho 
vybudovat. Proběhla schůzka s VaK Mladá Boleslav, kteří jsou velmi ochotní a připadlo by jim 
zbudovat přípojku ze Semčic na hranice obce. Na nás by pak zbylo platit výstavbu potrubí po obci 
samotné. Minimální počet zájemců o dotaci je dán dotací a může se pohybovat kolem 60%.  

 
 Stížnost na odvoz odpadu, zpola vyvezená popelnice.  
 Předsedající:  Pokud se bude opakovat, nahlásit na OU, nebo bude předán kontakt na dispečink 

svozové firmy.  
 

 Další dotaz na výběrové řízení na hospodu. Přiklepnete ji lidem, kteří se přihlásili dodatečně, nebo 
se může přihlásit znovu pan Vaněček, nebo i někdo jiný?  

 Předsedající: V novém kole se může přihlásit každý, kdo splní podmínky výběrového řízení.  
 

 Je vyřešena EET v hospodě?  
 Předsedající: Navrhuji, aby pokladnu na obchod i hospodu zakoupila obec. Po krátké diskusi mezi 

zastupiteli byl návrh odsouhlasen.    
 
 

11.  ZÁVĚR  

V 18:45 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil schůzi.  
 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 28.1.2017     

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                Kateřina Šedivá                                                                                Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 15  ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE KONANÉHO 

DNE 28.1. 2017 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-15/2017:  

Zasedání 1-15/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
18.1.2016. 

USNESENÍ 3-15/2017:  

Výroční zpráva bude schválena v navrženém znění, které je přílohou.  

USNESENÍ 4-15/2017:  

Zastupitelstvo nebude po bývalém starostovi Jaromíru Rejmonovi vymáhat odepsanou pohledávku JP, 
protože podnikl všechny kroky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  

USNESENÍ 5-15/2017:  

MS Květník bude poukázán dar ve výši Kč 3000,- 

USNESENÍ 6-15/2017:  

Zastupitelstvo podá žádost o dotaci na opravu pomníčku a plůtku kolem monolitu Rovnost všem, až bude 
nalezen vhodný dotační program a zavazuje se k úhradě nezbytné části podílu, který bude vyžadován 
daným fondem. 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE NESCHVALUJE :  

USNESENÍ 2-15/2017:  

Hostinec bude pronajat zájemci p. Vaněčkovi 
 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:  

 Připomínku, že občané neslyšeli o p. Vaněčkovi nic dobrého. 
 Dotaz, zda by neprovozovala hospodu obec  
 Dotazy na vodovod: Má obec skutečný zájem ho vybudovat? Kolik je potřeba zájemců o připojení, 

abychom získali dotaci?  
 Stížnost na odvoz odpadu, zpola vyvezená popelnice.  
 Dotaz na další kolo výběrového řízení na hospodu. 
 Dotaz, zda je vyřešena EET v hospodě 

 


