
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASE DÁNÍ OBECNÍHO ZASTUP ITELSTVA 

č. 18/2017 
konaného dne 13.8.2017, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:   

Lukáš Kováč, 
Iveta Barešová, 
Václav Pešta, 
Jana Truksová,  
Katěřina Šedivá 

HOSTÉ:  

Viz přiložená presenční listina. 
 

1.  ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 5 členů zastupitelstva, a tím je zasedání usnášení schopné.  
 

2.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání: 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 5 

2. Výběr zhotovitele zakázky na přístavbu rodinného domu č.p. 95 

NÁVRH USNESENÍ 1 -18/2017:  

Zasedání 1-18/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné  3.8. 2017.  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ano 
Iveta Barešová – Ano 
Václav Pešta – 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.  SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.  5  

Předsedající navrhl přijmout rozpočtové opatření č. 5, kterým dochází k úpravě rozpočtu. 

NÁVRH USNESENÍ 2 -18/2017:  

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5 tak, jak bylo navrženo, viz příloha, která je přílohou tohoto zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

5.  VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA KÁZKY  NA PŘÍSTAVBU RODINNÉ HO DOMU Č.P .  95  



Osloveny byly dvě firmy, nabídku podal pouze p. Grus. Cena 395 000 Kč včetně DPH za dostavbu jedné místnosti a opětovného vyzdění 

původních, nyní už nevyhovujících nosných zdí. Předsedající navrhl řídit se doporučením Hodnotící komise a zadat zakázku p. Grusovi.  

NÁVRH USNESENÍ 3 -18/2017:  

Zakázka na přístavbu rodinného domu č.p. 95 bude na návrh Hodnotící komise přidělena panu J. Grusovi. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6.  ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 Byla schválena rozpočtová opatření č. 3 a 4, které jsou přílohou zápisu. 

 Žádost o dotaci na opravu pomníku „Rovnost všem“ byla zamítnuta, bez zdůvodnění. 

 Probíhá výběrové řízení na projektanta vodovodu, lhůta je do 28.8. 

 Proběhlo jednání na krajském pozemkovém úřadu ohledně opravy cesty na Drbalku. PF ji opravovat nebude. Dle právního 

nálezu by ji měl opravit ten, kdo ji využívá, tedy chataři a zemědělci. Dále byly osloveny Lesy ČR, kteří také vlastní část cesty, ale 

již 3 týdny čekáme na odpověď. 

 Automat na vodu – prý teče často teplá voda.  Nefunguje chlazení, proto dojde k výměně celého chladícího zařízení, hledá se 

specialita, který by to udělal. Do opravy se bude voda vyměňovat častěji, aby se nekazila. 

7.  DISKUSE 

 Dotaz: Dotace děšťovka - žádá si každý sám, nebo je to přes OÚ? Patříme mezi tzv. suché oblasti?  

 Odpověď:  Žádost podává každý sám.  Pro splnění podmínek je nutné, aby byl vyhlášen stav sucha za určitou dobu. Před 

podáním žádosti si zjistěte, zda opravdu byla splněna podmínka na vyhlášení stavu sucha dle požadavků MZe.  

 Dotaz: Viděli jste, jak dobře vypadá voda v koupališti? Čí je to zásluha?  

 Odpověď: Obec přidává skalici a pan Šesták tam přidal něco, co velmi dobře funguje. Zjistíme, co to bylo, abychom to příští rok 

použili znovu. Zároveň bychom mu touto cestou rádi poděkovali. 

 Dotaz: Kdy proběhne rekonstrukce sociálního zařízení v hospodě?  Jak bude konkrétně vypadat?   

 Odpověď: Rekonstrukce proběhne na přelomu srpna/září. Budou zhotoveny nové odpady a rozvody vody. Vymění se sanita i 

obklady, také dveře a okna budou nová. Chtěli bychom recyklovat vodu na splachování, zjišťujeme detaily, zda je to 

proveditelné. Dají se i radiátory, aby toalety nezamrzaly. Odhadem cena se vším všudy cca 200 tis. Vodu udělá p. Zavřel, 

zednické práce p. Petr.  

12. ZÁVĚR  

V 18:20 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil schůzi.  
 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 13.8.2017    

 

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

             Kateřina Šedivá                                                                                                     Iveta Barešová 

 

 

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VE ŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č.  18 ZASTUPITELSTVA OB CE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 13.  8.  2017 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE: 

USNESENÍ 1 -18/2017:  

Zasedání 1-18/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné  3.8. 2017. 

USNESENÍ 2 -18/2017 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5 tak, jak bylo navrženo, viz příloha, která je přílohou tohoto zápisu.  

USNESENÍ 3 -  18/2017:  

Zakázka na přístavbu rodinného domu č.p. 95 bude na návrh Hodnotící komise přidělena panu J. Grusovi. 
 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:  

 Dotaz na dotace děšťovka  

 Dotaz na koupaliště a dobrou kvalitu vody v něm  

 Dotaz na rekonstrukci sociálního zařízení v hospodě 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 13.8.2017     

 


