
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUP ITELSTVA 

č. 21/2018 
konaného dne 9.3.2017, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

PŘÍTOMNI:  

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

OMLUVENA:  

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.  
 
 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

 
 Projednání výroční zprávy za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 Projednání záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 622/1 
 Projednání žádosti o poskytnutí finanční dotace TJ Sokol Pěčice 
 Projednání žádosti České asociace odpadového hospodářství o stanovisko obce k navyšování 

nákladů za odpadové hospodářství obce 
 Projednání směrnice č. 1/2018 – Provozní řád výpočetní techniky 
 Zpráva o činnosti Obecního úřadu 
 Diskuse 
 Závěr 

 

NÁVRH USNESENÍ 1-21/2018:  

Zasedání se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 28.2.2018. 

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 VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017 PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K  INFORMACÍM  

Přesedající informoval, že obec obdržela celkem šest žádostí o poskytnutí informace, všem žádostem 
bylo vyhověno. Jednotlivé reakce jsou k dispozici v archivu elektronické úřední desky. Celé znění 
zprávy je přílohou zápisu. 

NÁVRH USNESENÍ 2-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném 
přístupu k informacím v navrženém znění.  

HLASOVÁNÍ:  

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

5.PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU OBECNÍHO POZEMKU P.Č. 622/1  

Předsedající informoval, že se jedná se o pozemek, který je v těsné blízkosti pozemku p. Podroužka o 
výměře 60 m2 a využívá ho k individuální rekreaci. Ve stanovené lhůtě nebyly proti záměru pronájmu 
zveřejněnému na UD vzneseny žádné námitky. Navrhl schválit pronájem za obvyklou cenu Kč 16,-/m2 
a rok 
 

NÁVRH USNESENÍ 3-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p. Podroužkovi za obvyklou cenu Kč 16,-/m2 a rok. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6.PROJEDNÁNÍ  ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ  FINANČNÍ DOTACE TJ SOKOL PĚČICE  

Předsedající informoval, že dne 20.2.2018 obdržel OU žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 
70.000,-. V žádosti je specifikováno rozdělení dotace rovným dílem na podporu mládežnických 
mužstev a na správu areálu. V rozpočtu na letošní rok je tato částka alokována, proto navrhl dotaci 
schválit za stejných podmínek jako vloni. 



NÁVRH USNESENÍ 4-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje dotaci organizaci TJ Sokol Pěčice ve výši 70 000 Kč.  

HLASOVÁNÍ:  

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

6. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI ČESKÉ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ O 

STANOVISKO OBCE K NAVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Předsedající vysvětlil, že se jedná o dopis s žádostí ČAOH, aby obec vyzvala SMOČR a SMSČR, aby se 
bránili proti přijetí návrhu zákona o odpadech a zároveň aby obec vyjádřila nesouhlas s novelizací 
zákona. Celé znění dopisu je přílohou zápisu. 

NÁVRH USNESENÍ 5-21/2018:  

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zvyšováním nákladů za odpadové hospodářství, nicméně zastává 
názor, že není v jeho kompetenci, aby přijímalo usnesení hodnotící zákony ČR. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6.PROJEDNÁNÍ SMĚRNICE Č. 1/2018 – PROVOZNÍ ŘÁD VÝPOČETNÍ TECHNIKY  

Předsedající vysvětlil, že se jedná o směrnici zaváděnou z důvodu GDPR. Směrnice upravuje 
povinnosti související s používáním výpočetní techniky a softwaru. Se zněním směrnice byli 
zastupitelé seznámeni a je přílohou zápisu. 

NÁVRH USNESENÍ 6-21/2018:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici Č. 1/2018 – Provozní řád výpočetní techniky v navrženém 
znění.  

HLASOVÁNÍ:  

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

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI  OÚ 

Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ za poslední období.  



 
 Schválen Spisový a skartační řád, který upravuje práci s dokumenty, jejich archivaci a 

povinnosti zaměstnanců obecního úřadu. 
 Oprava cesty na Ovčárna – bylo uspořádáno další jednání, tentokrát s Lesy ČR. Výsledek a 

jejich stanovisko k naší žádosti je k dispozici na úřední desce – cestu opravit nechtějí, naopak 
ji chtějí výhledově prodat. Další jednání proběhly se zástupci zde hospodařících zemědělských 
družstev. Na jednání došlo ke shodě, že se budou finančně, nebo technicky podílet na 
opravě. Konkrétní podmínky však zatím nebyly z jejich strany potvrzeny.  

 Obec podepsala žádost o zařazení obecních pozemků do komplexních pozemkových úprav. 
 Aktuálně k vodovodu – máme již všechny souhlasy majitelů pozemků, přes které povede 

přivaděč ze Semčic. Projektová dokumentace k páteřnímu řadu v obci je rovněž hotová a 
v brzké době bude rozeslána na povinné vyjadřovatele. Po zpracování této dokumentace byl 
zpřesněn odhad realizačních nákladů na cca 12 milionů korun. 

 

8.DISKUSE 

 Na dětském hřišti je nepořádek, rozbité hračky po celé ploše a naházené v brůdku. Mohla by 
se tam dát cedule se zákazem nošení věcí na hřiště?  

 Poprosíme zahradnici, aby tam pravidelně uklízela. Brůdek se vyčistí při vypouštění v dubnu.  
 

 Plánuje se oplocení dětského hřiště?  

 V nejbližší době ne.  

 Cesta na Ovčárna je v hrozném stavu, dělají to osobní auta.  
 Proběhlo jednání s Lesy ČR a zemědělci, kteří cestu využívají. Lesy nemají zájem s ní cokoli 

dělat a chtějí ji odprodat. Naopak zemědělci nabídli pomoc a částku, kterou budou na údržbu 
cesty každoročně přispívat. Nicméně zatím to od nich nemáme písemně potvrzené. Letos se 
plánuje důkladná oprava části cesty za Obecní rybník a zprůchodnění příkopů.  

 

9. ZÁVĚR  

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

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 9.3.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                    Václav Pešta                                                                                                        Iveta Barešová 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 20 ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE 

KONANÉHO DNE 8.12. 2017 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-21/2018:  

Zasedání 1-21/2018 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
28.2.2018. 
 

USNESENÍ 2-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném 
přístupu k informacím v navrženém znění.  
 

USNESENÍ 3-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p. Podroužkovi za obvyklou cenu Kč 16,-/m2 a rok. 
 

USNESENÍ 4-21/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje dotaci organizaci TJ Sokol Pěčice ve výši 70 000 Kč.  
 

USNESENÍ 5-21/2018:  

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zvyšováním nákladů za odpadové hospodářství, nicméně zastává 
názor, že není v jeho kompetenci, aby přijímalo usnesení hodnotící zákony ČR. 
 

USNESENÍ 6-21/2018:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici Č. 1/2018 – Provozní řád výpočetní techniky v navrženém 
znění.  
 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE  BERE NA VĚDOMÍ:  

 Dotaz na úklid dětského hřiště 

 Dotaz na oplocení dětského hřiště. 

 Dotaz na stav cesty na Ovčárna a jeho řešení 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 9.3.2018 

 


