
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUP ITELSTVA 

č. 20/2017 
konaného dne 8.12.2017, 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  

 
 Schválení rozpočtového opatření č. 9 
 Schválení aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2018 
 Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2020 
 Projednání návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav 
 Schválení rozpočtu obce na rok 2018 
 Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Pěčice za období 01/2012-05/2017 
 Schválení poskytnuté dotace na výstavbu parkoviště u sportovního hřiště 
 Projednání změny výše odměn zastupitelstva dle novely zákona 
 Schválení příspěvku na činnost SDH Pěčice 
 Zpráva o činnosti Obecního úřadu 
 Diskuse 
 Závěr 

 

NÁVRH USNESENÍ 1-20/2017:  

Zasedání 1-20/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
29.11. 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. SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 9  

Předsedající vysvětlil, že opatření navyšuje příjmy o částku  63.895,- a výdaje o částku 99.895,-  

NÁVRH USNESENÍ 2-20/2017:  

Rozpočtové opatření č. 9 bude schváleno v předneseném znění.  

HLASOVÁNÍ:  

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

5. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2018 

Předsedající vysvětlil, že se jedná se o aktualizaci původního dokumentu. Vzhledem k tomu, že 
k němu nikdo po zveřejnění nevznesl námitky, předkládá ho ve znění, v jakém bylo zveřejněno na UD 
22.11.2017. 

NÁVRH USNESENÍ 3-20/2017:  

Rozpočtový výhled na rok 2018 bude schválen v přednesené podobě a v podobě, v jaké byl zveřejněn 

na UD 22.11.2017. Je přílohou tohoto zápisu. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6. SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2019-2020 

 
Předsedající vysvětlil, že dokument obsahuje předpokládané příjmy a výdaje v letech 2019 a 2020. 
Vzhledem k tomu, že k němu nikdo po zveřejnění na UD nevznesl námitky, předkládá ho ve znění, v 
jakém bylo zveřejněno na UD 22.11. 2017. 

NÁVRH USNESENÍ 4-20/2017:  



Střednědobý výhled rozpočtu bude schválen v předneseném znění a   v podobě, v jaké byl zveřejněn 

na UD 22.11.2017. Je přílohou tohoto zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

7. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA  UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI S  FIRMOU VODOVODY 

A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV 

Předsedající oznámil, že návrh smlouvy byl představen členům zastupitelstva a je přílohou tohoto 
zápisu. Jedná se o smlouvu, která vymezuje podmínky spolupráce a úhrad za připravovaný projekt 
vodovodu. Dále se smlouvou obec zaváže, že po převodu vodovodu od poskytovatele dotace do 
vlastnictví obce vloží vodovod jako nepeněžitý vklad do společnosti VaK MB a tím se stane 
akcionářem společnosti VaK MB 
 
Následně vyzval přítomné k diskuzi:  
 Jak hodláte dotace získat?  
 Svěříme to nějaké firmě, na nás je to moc velká a složitá agenda, se kterou nemáme 

zkušenosti.  Existují dva dotační programy - na SFŽP a MZ. Pro nás je lepší MZ, jak doporučil 
VaK. Dále přispívá i Středočeský kraj. Počítáme, že obec by přibližně zaplatila 3 mil, ale jde o 
velmi předběžný odhad. 

 
 V jakém stádiu je dotační řízení? Získali jste nějaký příslib? 
 Rozjednané není, o dotace se může žádat, až po vydání stavebního povolení a to bude 

nejdříve v září příštího roku. Také záleží na tom, zda vůbec bude vypsán nějaký dotační titul, 
ale máme potvrzeno, že jsou vypsané do roku 2020. Otázkou je, kdy se na nás dostane.  

NÁVRH USNESENÍ 5-20/2017:  

Smlouva bude schválena v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

8. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 

Předsedající oznámil, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 22.11.2017 a členové 
zastupitelstva s ním byli seznámeni. Vzhledem k aktualizaci údajů o státním rozpočtu na rok 2018 
předsedající navrhl navýšit příjmy i výdaje na částku 3.611.047,- Kč, a to konkrétně na následujících 
paragrafech/položkách:  
Příjmy 

 1111, navýšení o 52.990,-; nově 612.990,- 

 1121, navýšení o 15.460,-; nově 575.460,- 



 1211, navýšení o 142.167,-; nově 1.346.910,- 

 1122, navýšení o 25.430,-; nově 51.430,- 
Výdaje 

 2141, navýšení o 80.000,-; nově 260.000,- 

 2212, navýšení o 35.000,-; nově 235.000,- 

 3322, navýšení o 40.000,-; nově 140.000,- 

 3631, navýšení o 81.047,-; nově 271.116,- 
Z návrhu rozpočtu je patrné, že je navržen jako vyrovnaný. 
 
Dále oznámil, že mezi zásadní investice v příštím roce patří: 
 Rozšíření dětského hřiště o prvky pro starší děti – pokusíme se získat i dotaci 
 Oprava cesty na Ovčárna 
 Výměna parket a septiku v hospodě 
 Oprava plůtku okolo pomníku Rovnost všem 
 Dokončení projektu vodovodu 
 Vybudování první části chodníků 
 Dokončení výměny veřejného osvětlení- začne se již zítra, od p Hůlky směrem k hospodě. 

Během rekonstrukce bude v části obce tma. Pak se bude pokračovat v horní části obce.  
 Vyřešení odpadních vod obecního úřadu 

 
Následně vyzval přítomné k diskuzi.  
 Jaký materiál chcete použít na cestu k Ovčárnům? 
 Požádali jsme o konzultaci odborníka, chceme, aby to nějaký čas vydrželo. Ke schůzce zatím 

nedošlo, ale budeme se řídit jeho doporučením.  
 

 Opraví se celá cesta?  
 Ne, bude se realizovat po částech, nezvládli bychom to celé financovat. Nejdříve se udělají 

úseky v nejhorším stavu.   

NÁVRH USNESENÍ 6-20/2017:  

Rozpočet bude přijat v upraveném znění tak, jak byl přednesen na zasedání. Aktualizovaný dokument 
je přílohou tohoto zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

9. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO  PLÁNU PĚČICE ZA OBDOBÍ 

01/2012-05/2017 

 
Předsedající přítomné informoval, že jde o zprávu, kterou zpracovává katastrální úřad o tom, zda se 
naplňuje schválený územní plán.  
Předsedající následně přednesl důvodovou zprávu: „Pořizovatel, kterým je Magistrát města Mladá 
Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánu vyhotovil ve spolupráci se 
starostou obce návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pěčice za období 01/2012 - 05/2017. 
Návrh zprávy pořizovatel projednal v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona přiměřeným 
postupem podle § 47 odst. 1 - 4 stavebního zákona. Návrh zprávy o uplatňování byl dotčeným 



orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslán jednotlivě, veřejnosti byl 
návrh zprávy o uplatňování doručen veřejnou vyhláškou. V průběhu projednávání nebyly vzneseny 
požadavky dotčených orgánů na změnu územního plánu nebo úpravu zprávy. Na základě doručení 
návrhu zprávy veřejnou vyhláškou nebyly uplatněny připomínky obsahující požadavky na změnu 
územního plánu nebo úpravu zprávy. Vyhodnocení výsledku projednání zprávy o uplatňování 
územního plánu je obsaženo ve Zprávě o vyhodnocení výsledku projednání návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Pěčice za období 01/2012 - 05/2017. Na základě výsledku projednání 
není nutné Zprávu o uplatňování Územního plánu Pěčice za období 01/2012 - 05/2017 nijak 
upravovat. 
Na základě schválení zprávy o uplatňování nebude pořizována změna Územního plánu Pěčice.“ 
 
Následně byli přítomni vyzváni k diskuzi:  
 Plánuje se nějaká výstavba?  
 Ano, ale až po té, co bude dokončen vodovod. Nechceme prodávat pozemky pod cenou, 

s vodovodem se jejich cena zvýší.  
 
 Tady jsou nějaké parcely?  
 Jsou tu pozemky určeny pro stavbu.  

NÁVRH USNESENÍ 7-20/2017:  

Zastupitelstvo obce Pěčice projednalo předloženou zprávu a jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 47 odst. 5 stavebního zákona v souladu s § 
55 odst. 1 stavebního zákona a schvaluje předložený návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Pěčice za období 01/2012 - 05/2017. 

HLASOVÁNÍ:  

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

10. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÉ  DOTACE NA VÝSTAVBU PARKOVIŠTĚ U SPORTOVNÍHO 

HŘIŠTĚ  

Předsedající informoval, že se jedná se o poskytnutou dotaci ve výši Kč 48.000,- na výstavbu 
parkoviště na fotbalovém hřišti. Dotace byla sice již schválena jako dodatečně zařazený bod na 
zářijovém zasedání, takže nyní jde jen o formální schválení jako standardní bod jednání. 

NÁVRH USNESENÍ 8-20/2017:  

TJ Sokol Pěčice bude poskytnuta dotace na výstavbu parkoviště na hřišti ve výši 48 000 Kč. 

HLASOVÁNÍ:  

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



11. PROJEDNÁNÍ ZMĚNY VÝŠE ODMĚN ZASTUPITELSTVA DLE NOVELY ZÁKONA  

Předsedající osvětlil, že nutnost aktualizace výše odměn vychází z novely zákona o odměňování členů 
zastupitelstva. Celkově byl přepracován způsob výpočtu odměn. Předsedající navrhl ponechat 
odměny dle stávajících pravidel, tzn. za výkon funkce neuvolněného starosty na úrovni 80% možné 
výše dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 17.519,-), za výkon neuvolněné místostarostky na 
úrovni 80% možné výše dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 15.767,-) a zastupitel v plné 
výši dle nařízení vlády v platném znění, tj. aktuálně 2.190,-. 

NÁVRH USNESENÍ 9-20/2017:  

Od 1.1. 2018 budou zastupitelé odměňováni dle novely zákona o odměňování členů zastupitelstva. 
Přičemž neuvolněný starosta i místostarosta budou pobírat odměny ve výši 80% a zastupitel v plné 
výši. 

HLASOVÁNÍ:  

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

12. SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST SDH PĚČICE 

Na základě žádosti SDH a soupisu odpracovaných brigádnických hodin předložil předsedající návrh na 
uvolnění částky 17.000, která je v rozpočtu alokována na činnost SDH. 

NÁVRH USNESENÍ 10-20/2017:  

SHD bude poskytnuta dotace ve výši 17 000 Kč. 

HLASOVÁNÍ:  

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

13. ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ  

Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ za poslední období.  

 Schváleno rozpočtové opatření 6, které upravuje příjmy o částku 5.609,- a výdaje o částku 
16.613,67. Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7, které upravuje příjmy o Kč 24.440,- 
a výdaje o 27000,- a RO č. 8, které upravuje příjmy o částku 61.097Kč ,- a výdaje o částku 
10.134Kč ,-. 

 Dne 29.12. proběhne inventarizace obecního majetku. Nájemníci obecních bytů o tom budou 
vyrozuměni písemně. 

 Byla dokončena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici pod obecním úřadem. Na jaře ještě 
dojde k finálním úpravám okolních ploch a případným opravám betonových ploch 
napojených na silnici. 

 Byla dokončena přístavba domu čp 95 za hospodou a předána k užívání nájemníkovi od 1.12. 



 Byla dokončena rekonstrukce WC v hospodě. 
 Proběhl audit obce, výsledkem jsou 2 neopravené pochybení z předchozích let, které lze ale 

odstranit pouze na konci roku. Vše ostatní je odstraněno a nic nového nepřibylo. 
 Proběhne aktualizace domovní knihy, tímto prosíme občany o spolupráci. Aktualizací je 

pověřena Klára Barešová. 
 

14. DISKUSE 

 Nedostalo SDH příliš málo peněz? Rád bych věděl, kolik odpracovali a dostali sportovci?  
 Sportovci dostávají účelovou dotaci, mají jasně dané, na co to mohou použít a musí to doložit 

fakturami. Hasiči mají neúčelovou dotaci za to, že odpracují 300 hodin a jelikož je letos 
nenaplnili, tak jim byla dotace prokácena. Minulý týden proběhla schůzka s SDH a dohodli 
jsme se na novém způsobu spolupráce. V jednání je také práce s mládeží ze strany SDH.  

 

15. ZÁVĚR  

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

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 8.12.2017    

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 1-20/2017:  

Zasedání 1-20/2017 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné  
29.11. 2017. 

USNESENÍ 2-20/2017:  

Rozpočtové opatření  č. 9 bude přijato v částkách, jaké byly předneseny.  

USNESENÍ 3-20/2017:  

Rozpočtový výhled na rok 2018 bude schválen v přednesené podobě a v podobě, v jaké byl zveřejněn 

na UD 22.11.2017. Je přílohou tohoto zápisu. 

USNESENÍ 4-20/2017:  

Střednědobý výhled rozpočtu bude schválen v předneseném znění  a  v podobě, v jaké byl zveřejněn 

na UD 22.11.2017. Je přílohou tohoto zápisu.  

USNESENÍ 5-20/2017:  

Smlouva bude schválena v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu.  

USNESENÍ 6-20/2017:  

Rozpočet bude přijat v upraveném znění tak, jak byl přednesen na zasedání. Ke změnám oproti 
návrhu rozpočtu došlo na následujících paragrafech/položkách:  
Příjmy 

 1111, navýšení o 52.990,-; nově 612.990,- 

 1121, navýšení o 15.460,-; nově 575.460,- 

 1211, navýšení o 142.167,-; nově 1.346.910,- 

 1122, navýšení o 25.430,-; nově 51.430,- 
Výdaje 

 2141, navýšení o 80.000,-; nově 260.000,- 



 2212, navýšení o 35.000,-; nově 235.000,- 

 3322, navýšení o 40.000,-; nově 140.000,- 

 3631, navýšení o 81.047,-; nově 271.116,- 
 

7-20/2017:  

Zastupitelstvo obce Pěčice projednalo předloženou zprávu a jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 47 odst. 5 stavebního zákona v souladu s § 
55 odst. 1 stavebního zákona a schvaluje předložený návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Pěčice za období 01/2012 - 05/2017. 

USNESENÍ 8-20/2017:  

TJ Sokol Pěčice bude poskytnuta dotace na výstavbu parkoviště na hřišti vy výši 48 000 Kč. 

USNESENÍ 9-20/2017:  

Od 1.1. 2018 budou zastupitelé odměňování dle novely zákona o odměňování členů zastupitelstva. 
Přičemž neuvolněný starosta i místostarosta  budou pobírat odměny ve výši 80% a zastupitel v plné 
výši. 

10-20/2017:  

SHD bude poskytnuta dotace ve výši 17 000 Kč. 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE  BERE NA VĚDOMÍ:  

 Dotaz  na dotace na výstavbu vodovodu.  

 Dotaz na to, v jakém stavu je dotační řízení na vodovod.  

 Dotaz, zda obec plánuje výstavbu. 

 Dotaz, zda vlastní obec nějaké parcely. 

 Dotaz, zda částka věnovaná SDH není letos příliš nízká. 

 

 


