
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUP ITELSTVA 

č. 17/2017 
konaného dne 20.5.2017, 17:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 
Iveta Barešová, 
Václav Pešta, 
Jana Truksová 

OMLUVENI:  

Kateřina Šedivá 

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. Kateřina Šedivá je omluvena. 
 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání: 

1. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2016 
2. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2016 
3. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 
4. Projednání žádosti o sponzorský dar TJ Sokol Pěčice 
5. Projednání žádosti o sponzorský dar jezdeckému klubu Rozela 
6. Zpráva o výsledku průzkumu zájmu občanů o vodovod 

 

NÁVRH USNESENÍ 1-17/2017:  

Zasedání 1-17/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
10.5.2017.  

HLASOVÁNÍ:  

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

3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  



Předsedající jako zapisovatelku určil Janu Truksovou, jako ověřovatele Ivetu Barešovou a Václava 
Peštu. 
 

4. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PĚČICE ZA ROK 2016         

Předsedající oznámil, že obec v roce 2016 hospodařila s přebytkem rozpočtu ve výši Kč 526.013,74.  
K účetní závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 

NÁVRH USNESENÍ 2-17/2017 

Účetní závěrka obce Pěčice za rok 2016 se schvaluje v plném znění s tím, že přebytek může být použit 
na opravu toalet v hostinci a projekt vodovodu. 

HLASOVÁNÍ:  

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

5. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PĚČICE ZA ROK 2016 

 
Předsedající oznámil, že k zveřejněnému návrhu závěrečného účtu jsme neobdrželi žádné připomínky 
a navrhl ho schválit s následujícími výhradami: 
Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole hospodaření budou 
průběžně odstraňovány a zároveň budou přijímána systémová opatření, aby k nim již nedocházelo. 
Termín splnění do 31.12.2017, konkrétně pak: 
A) chyba v účtování transferů – přijato systémové opatření, aby se chyba neopakovala 
B) chyba při dokladové inventuře - přijato systémové opatření, aby se chyba neopakovala 
C) účtování opravných položek - přijato systémové opatření, aby se chyba neopakovala 
D) evidence poplatků za psy a popelnice – zaveden nový způsob evidence, který je vyhovující 
Inventarizační zpráva – inventura proběhla bez závad. Inventarizační zpráva je přílohou tohoto zápisu 

NÁVRH USNESENÍ 3 - 17/2017:  

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Pěčice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání obce za rok 2016, dále Inventarizační zprávy a uzavírá jejich projednání souhlasem 
s celoročním hospodařením s výhradami. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE NA ROKY 

2018-2019 

 



Předsedající oznámil, že ve výhledu na rok 2018 se předpokládají příjmy 3.375.000 Kč a stejně tak 
výdaje a tudíž počítáme s vyrovnaným rozpočtem.  Ve výhledu na rok 2019 se předpokládají příjmy 
3.543.000 Kč a výdaje ve výši 13.543.000 Kč z důvodu předpokládané výstavby vodovodu. 
 

NÁVRH USNESENÍ 4 - 17/2017:  

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-10 bude přijat v navrhované podobě. Dokument je 
přílohou zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

7. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O  SPONZORSKÝ DAR TJ SOKOL PĚČICE  

Předsedající oznámil, že Zastupitelstvo obdrželo žádost o sponzorský dar ve výši 70.000 a navrhnul ho 
schválit v této výši, se kterou se počítá v rozpočtu. 

NÁVRH USNESENÍ 5 - 17/2017:  

Obec věnuje sponzorský dar TJ Sokol Pěčice ve výši 70.000 Kč.  

HLASOVÁNÍ:  

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

8. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O  SPONZORSKÝ DAR JEZDECKÉMU KLUBU ROZELA  

Předsedající oznámil, že Zastupitelstvo obdrželo žádost o sponzorský dar ve výši 40.000 Kč na úpravu 
povrchu jízdárny. Majitelka klubu nabízí na oplátku 40 volných jezdeckých hodin pro naše občany. 
Předsedající navrhl schválit dotaci v této výši, se kterou počítáme v rozpočtu. 
 

NÁVRH USNESENÍ 6 - 17/2017:  

Obec věnuje sponzorský dar JK Rozela ve výši 40 000 Kč na úpravy jízdárny.  JK Rozela poskytne 
občanům Pěčic 40 volných jezdeckých hodin.  

HLASOVÁNÍ:  

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



 

9. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PRŮZKUMU ZÁJMU OBČANŮ O VODOVODU 

Předsedající přítomné informoval, že průzkum se týkal majitelů 100 nemovitostí. 79 z nich se 
vyjádřilo kladně, 8 záporně a 13 se nám nepodařilo kontaktovat. Když to přepočítáme na počet trvale 
přihlášených obyvatel, což je obvykle podstatné pro získání dotace, tak pro se vyjádřilo 90,3%, proti 
7,53% a bez reakce zůstalo 2,15% (jeden dům). 
Vzhledem k těmto naprosto výmluvným výsledkům požádal předsedající zastupitelstvo o pověření 
pro zahájení jednání s firmou VaK o dalším postupu a vypsání výběrového řízení na projektanta, který 
zpracuje projekt. 
 
Pak vyzval přítomné k diskuzi.  
 pí. Ramharterová: Jak to vypadá s výstavbou chodníků?   
 Předsedající: Stále se projektuje, požádá se o povolení a poté se hned udělá kousek , aby bylo 

povolení platné na dlouho dobu. Po vodovodu se podá žádost o dotaci.  
 pí. Ramharterová: Jak to vypadá s parkovištěm u hřiště? 
 Předsedající: Původně plánovaná akce se nebude realizovat, protože by byla příliš drahá. 

Nyní existují varianty, že bude  parkoviště přímo na hřišti, nebo tam, co bylo původně 
zamýšleno, ale formou levnější, tak, že by se plocha zpevnila pouze štěrkem.   

 

NÁVRH USNESENÍ 7 - 17/2017:  

Zastupitelstvo pověřuje Lukáše Kováče jednáním o vodovodu s firmou VaK o dalším postupu a 
vypsání výběrového řízení na projektanta, který zpracuje projekt. 

HLASOVÁNÍ:  

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

10. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 Zastupitelstvu se předkládají na vědomí schválená rozpočtová opatření č. 1 a 2. 
 Pracuje se na realizaci dostavby jedné místnosti domu za hospodou. 
 Byla podaná žádost o dotaci na opravu plůtku u monumentu Rovnost všem   
 Na podzim bude provedena dostavba dešťové kanalizace v ulici “Na Ohradě”. 

 

11. DISKUSE 

 Dotaz: Kdy se bude bílit koupaliště? 
 Předsedající: Snad do 14 dnů hasiči vybílí a začne se napouštět. 

 
 Dotaz: Dala by se zpevnit otočka v ulici Barešových?  
 Předsedající: Bude se toho dělat víc, takže ano. Jen se to komplikuje výstavbou vodovodu, 

abychom nevydávali zbytečně velké částky, když to může být během výstavby poškozené.  
 



 Dotaz: Chataři z osady Drbalka se ptají, zda by bylo možné zlepšit příjezdové polní cesty k 
osadě?  

 Předsedající: Oslovili jsme MZ ohledně dotace na opravy polních cest, ale nesplňujeme 
podmínky, nejsme majitelé. Navrhovali jsme chatařům, aby si založili sdružení a měli lepší 
vyjednávací podmínky s úřady.  
 

 Dotaz: Až se budou opravovat záchodky v hostinci, neměly by se dávat pisoáry. Nejlepší by 
bylo zachovat původní stav a raději vložit ty peníze do prohloubení studny.  

 Předsedající: Co se týká toalet, měli bychom se posunout do 21 století a záchodky zkulturnit. 
Jsou ve špatném stavu. Co se týká studny, vzhledem k plánované výstavbě vodovodu je 
zbytečné preventivně hloubit studnu.  

 
 

12. ZÁVĚR  

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

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 20.5.2017     

 

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

Václav Pešta                                                                                                     Iveta Barešová 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 

 

 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 17 ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 20. 5. 2017 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1 -17/2017:  

Zasedání 1-17/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 10.5.2017.  

USNESENÍ 2 -17/2017 

Účetní závěrka obce Pěčice za rok 2016 se schvaluje v plném znění s tím, že přebytek může být použit na opravu toalet v hostinci a projekt 
vodovodu. 

USNESENÍ 3 -  17/2017:  

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Pěčice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2016, dále 
Inventarizační zprávy a uzavírá jejich projednání souhlasem s celoročním hospodařením s výhradami. 

USNESENÍ 4 -  17/2017:  

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-10 bude přijat v navrhované podobě. Dokument je přílohou zápisu.  

USNESENÍ 5 -  17/2017:  

Obec věnuje sponzorský dar TJ Sokol Pěčice ve výši 70.000 Kč.  

USNESENÍ 6 -  17/2017:  

Obec věnuje sponzorský dar JK Rozela ve výši 40 000 Kč na úpravy jízdárny.  JK Rozela poskytne občanům Pěčic 40 volných jezdeckých 
hodin.  

USNESENÍ 7 -  17/2017:  

Zastupitelstvo pověřuje Lukáše Kováče jednáním o vodovodu s firmou VaK o dalším postupu a vypsání výběrového řízení na projektanta, 
který zpracuje projekt. 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:  

 Dotaz na výstavbu chodníků 

 Dotaz na výstavbu parkoviště u hřiště 

 Dotaz na termín vybílení koupaliště 

 Dotaz na zpevnění otočky v ulici u Barešových. 

 Dotaz na opravu polních cest k Drbalce.  

 Poznámku ohledně opravy toalet v hostinci a jejich ponechání v původním stavu a ušetřené peníze použít na prohloubení studny 

v hostinci.  

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 20.5.2017     

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

Václav Pešta                                                                                                     Iveta Barešová 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 



 


