
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

č. 22/2018 
konaného dne 2.6.2018, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 
Kateřina Šedivá, 
Václav Pešta, 
Jana Truksová,  

OMLUVENA:  

Iveta Barešová 

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 směrnice pro práci s osobními údaji 

➢ Schválení pověřence pro ochranu osobních údajů dle obecného nařízení EU 

➢ Závěrečný účet obce za rok 2017 

➢ Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na období 2018-2022  

➢ Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

➢ Diskuse 

➢ Závěr 

NÁVRH USNESENÍ 1-22/2018:  

Zasedání 1-22/2018 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva 
zveřejněné 23.5. 2018. 

HLASOVÁNÍ:  

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

3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

Předsedající jako zapisovatelku určil Janu Truksovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a 
Václava Peštu. 
 



4.PROJEDNÁNÍ SMĚRNICE Č. 3/2018 PRO PRÁCI S  OSOBNÍ ÚDAJI  

Předsedající vysvětlil, že se jedná o další směrnici pro činnost Obecního úřadu, která se zavádí 

v souvislosti s GDPR. Zastupitelé se s ní seznámili a je přílohou zápisu. 

NÁVRH USNESENÍ 2-22/2018:  

Směrnice č. 3/2018 pro práci s osobní údaji bude přijata v navržené podobě. Její plné znění je 
přílohou tohoto zápisu.  

HLASOVÁNÍ:  

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

5.SCHVÁLENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH  ÚDAJŮ DLE OBECNÉHO 

NAŘÍZENÍ EU  

Předsedající vysvětlil, že od původního záměru, aby pověřencem byla advokátka Mgr. Ludmila 

Kredbová, která s naší obcí spolupracuje, jsme museli na její žádost upustit, protože by mohlo 

dojít ke střetu zájmů. Navrhl přijmout nabídku advokátní kanceláře Vlček & Partners, s.r.o., jejich 

nabídka činí Kč 500,- měsíčně. 

NÁVRH USNESENÍ 3-22/2018:  

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle obecného nařízení EU obce Pěčice bude advokátní 
kancelář Vlček & Partners, s.r.o.. 

HLASOVÁNÍ:  

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

6.ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017 

Předsedající oznámil, že zastupitelstvu obce Pěčice byly předloženy všechny dokumenty účetní 

závěrky - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha – vše k 31.12.2017. Zpráva o přezkoumání 

hospodaření za rok 2017, Inventarizační zpráva za rok 2017. Schvalovaná účetní závěrka za rok 

2017 poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace obce Pěčice. Zastupitelstvu obce byl také předložen návrh závěrečného účtu 

obce Pěčice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Převod HV výsledku roku 2017 z účtu 431 na účet 432 

proběhl ve výši 1 149.873,97 

NÁVRH USNESENÍ 4-22/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Pěčice za rok 2017 v plném znění. Zastupitelstvo 
schvaluje závěrečný účet obce Pěčice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání obce 
za rok 2017 a uzavírá jeho projednání souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod HV roku 2017 z účtu 431 na účet 432 ve výši 1 149.873,97 



HLASOVÁNÍ:  

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

7.STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA OBDOBÍ 2018-2022 

Předsedající navrhl pro příští volební období  stejný počet členů jako v současnosti a to sedm 

členů. 

NÁVRH USNESENÍ 5-22/2018:  

Pro příští volební období bude zastupitelstvo zasedat v počtu 7 členů.  

HLASOVÁNÍ:  

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

8.ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ  

Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ za poslední období.  
 

➔ Proběhla další schůzka nad možnostmi opravy polní cesty na Ovčárna se zástupcem 

firmy Eurobell Group, s.r.o. Doporučena byla oprava vápenocementovou stabilizací, kde 

by se celková částka měla pohybovat kolem cca 250.000,- 

➔ Proběhlo několik brigád na čištění okolí polních cest na Ovčárna, účastníkům tímto 

děkujeme. 

➔ Proběhl závěrečný audit obce za rok 2017, bez nálezů. 

➔ Probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravy plůtku kolem pomníku Rovnost všem. 

➔ Obec se zapojí do akce Strom svobody, kdy bude vysazena nová lípa u příležitosti stého 

výročí založení republiky. Detaily akce budou upřesněny. 

➔ Olympiáda se povedla a lidí opět více než vloni.   

 

9. DISKUSE 

➢ Bude při opravě cesty na Ovčárna provedeno vyspárování?  

➢ Ano, cesta bude vyspárovaná, vyhrnuté hrany budou odbagrovány, to provede OÚ ve 

spolupráci s místními farmáři, kteří přislíbili techniku. Firma provede zpevnění povrchu 

cesty v šíři 5 metrů, protože na tuto šíři má k dispozici stroje, nicméně účtovat nám bude 

plánovanou šíři 4 metrů.  

 

➢ Kaplička má ve spodní části krátce po opravě opadané štuky v důsledku vlhkosti. Co 

s tím?  

➢ V současné době můžeme provádět pouze udržovací opravy, protože jsme na opravu 

získali dotaci, která byla podmíněna účastí Ústavu pátkové péče, který doporučil 



odvodnění formou drenáže, ale ta mohla být pouze do hlouby 30 cm vzhledem 

k jílovitému podloží, jinak by hrozilo podeschnutí podkladu. Po uplynutí dotační lhůty 

plánujeme provést větší odvodnění, nebo jiný typ izolace.  

 

➢ Plánujete na kapličce vyzvánění napojené na satelit?  

➢ Zatím  neuvažujeme… 

 

➢ Co s občanem, který se chodí do brůdku koupat nahý?  

➢ Promluvíme s ním.  

 

➢ U brůdku se pravidelně objevují lidské exkrementy?  

➢ Pokusíme se najít pachatele.  

 

➢ Občan potulující se po nocích po vsi. Co s tím?  

➢ Mluvili jsme s rodinou, domluví mu.  

 

➢ Jak jsou daleko přípravy na stavbu vodovodního řadu?  

➢ Na přivaděč máme sebrané všechny podpisy, teď řešíme podpisy na povolení k realizaci 

po vsi. Ještě k řadu – naplánované termíny postupu prací zatím dodržujeme, v září by 

mohlo být hotové stavební povolení.  

 

9. ZÁVĚR  

V 18:24 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil schůzi.  
 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 2.6.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

------ 

                    Václav Pešta                                                                                                        Kateřina Šedivá 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 22 ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE 

KONANÉHO DNE 2.6. 2018 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-22/2018:  

Zasedání 1-22/2018 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva zveřejněné 23.5. 
2018. 

USNESENÍ 2-22/2018:  

Směrnice č. 3/2018 pro práci s osobní údaji bude přijata v navržené podobě. Její plné znění je přílohou 
tohoto zápisu.  
 

USNESENÍ 3-22/2018:  

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle obecného nařízení EU obce Pěčice bude advokátní kancelář 
Vlček & Partners, s.r.o.. 

USNESENÍ 4-22/2018:  

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Pěčice za rok 2017 v plném znění. Zastupitelstvo schvaluje 
závěrečný účet obce Pěčice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 a 
uzavírá jeho projednání souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a Zastupitelstvo obce 
schvaluje převod HV roku 2017 z účtu 431 na účet 432 ve výši 1 149.873,97. 

USNESENÍ 5-22/2018:  

Pro příští volební období bude zastupitelstvo zasedat v počtu 7 členů.  
 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE BERE NA VĚDOMÍ:  

➢ Dotaz na vyspádování cesty na Ovčárna.  
➢ Dotaz na odvlhčení kapličky.  
➢ Dotaz na satelitní vyzvánění kapličky.  
➢ Dotaz na občana, který se koupe nahý v brůdku.  
➢ Dotaz na exkrementy vyskytující se u brůdku.  
➢ Dotaz na občana, který se po nocích toulá po vsi.  
➢ Dotaz na stav přípravy stavby vodovodního řadu v Pěčicích. 

 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 2.6.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                    Václav Pešta                                                                                                        Kateřina Šedivá 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta  


