
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

č. 23/2018 
konaného dne 20.6.2018, 19:00 

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 záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1013C18/66 se Státním pozemkovým úřadem 

▪ Projednání pověření starosty obce k uzavírání Smluv o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti sítě/věcného břemene na připravovaný vodovod 

▪ Projednání záměru vypsat výběrové řízení na zhotovitele opravy polní 

cesty na Ovčárna 

▪ Projednání návrhu na směnu/odkup komunikace p.č. 730 

▪ Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

▪ Diskuse 

▪ Závěr 

Předsedající navrhl  na rozdíl od zveřejněného programu  vyškrtnout bod o záměru vypsat 

výběrové řízení na opravu polní cesty na Ovčárna. Po ověření s auditory nemusí toto VŘ 

schvalovat zastupitelstvo a tak již bylo vypsáno dle kompetence starosty. 

NÁVRH USNESENÍ 1-23/2018:  

Zasedání 23/2018 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
11.6. 2018 s tím, že bude vypuštěn bod  3. o záměru vypsat výběrové řízení na opravu polní 
cesty na Ovčárna. 

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 ZÁMĚRU UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ 

VĚCNÉHO BŘEMENE Č. 1013C18/66 SE STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM  

Předsedající vysvětlil, že se jedná o smlouvu s Pozemkovým úřadem uzavíranou v souvislosti 

s připravovaným vodovodem, která je nutná před podáním žádosti o stavební povolení. 

NÁVRH USNESENÍ 2-23/2018:  

Starosta bude pověřen podepsat s Pozemkovým úřadem Smlouvu č. 1013C18/66 uzavíranou 
v souvislosti s připravovaným vodovodem, která je nutná před podáním žádosti o stavební 
povolení. 

HLASOVÁNÍ:  

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

5. PROJEDNÁNÍ POVĚŘENÍ STAROSTY OBCE K UZAVÍRÁNÍ SMLUV O SMLOUVĚ 

BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI SÍTĚ/VĚCNÉHO BŘEMENE NA PŘIPRAVOVANÝ 

VODOVOD  

Předsedající vysvětlil, že se jedná generální plnou moc pro starostu uzavírat tyto smlouvy bez 

nutnosti jejich jednotlivého schválení v zastupitelstvu. Seznam takto uzavřených smluv bude 

předložen zastupitelstvu na vědomí.  

NÁVRH USNESENÍ 3-23/2018:  

Starosta bude pověřen plnou mocí uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí na připravovaný 

vodovod bez nutnosti jejich jednotlivého schválení v zastupitelstvu. Seznam takto uzavřených 

smluv bude předložen zastupitelstvu na vědomí.  

HLASOVÁNÍ:  

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

 



6. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA  SMĚNU/ODKUP KOMUNIKACE P.Č. 730  

 

Předsedající řekl, že jde o projevení vůle zastupitelstva koupit nebo směnit pozemek p.č. 730 o 

výměře 911 m2. Návrh majitele pozemku je, směnit ho za stejnou výměru pozemku 623/1 

(náves před hospodou). Dle předchozích jednání navrhl předsedající tento pozemek odkoupit a 

ne směnit. Za účelem stanovení ceny pozemku bude požádán autorizovaný odhadce o 

vypracování cenového odhadu. 

NÁVRH USNESENÍ 4-23/2018:  

Pozemek p.č. 730 o výměře 911 m2 bude na návrh majitele směněn za pozemek 623/1  o stejné 

výměře.  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ne 
Iveta Barešová – Ne 
Václav Pešta – Ne 
Jana Truksová - Ne 
Usnesení nebylo schváleno 
 

NÁVRH USNESENÍ 5-23/2018:  
Za pozemek p.č. 730 o výměře 911 m2 bude nabídnuta cena odkupu za částku stanovenou autorizovaným 
odhadcem.   

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 uplynulé období od posledního zasedání:  

➔ Vítězem výběrového řízení na opravu plůtku okolo pomníku Rovnost všem je firma 

Restor – Pavel Kůtek. Oprava bude dokončena do konce října 2018. 

➔ Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu polní cesty na Ovčárna. O výběru vítězné 

nabídky bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva.  

➔ Dává na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 1, 2, 3 a 4. S jejich detaily bylo 

zastupitelstvo seznámeno 

8. DISKUSE 

➢ Dotaz na cestu na Ovčárna. Cestu krom zemědělců využívají i osoby žijící na statku 

Ovčárna a chataři. Přispějí ti nějakou částkou na opravu?  



➢ Ne, finanční částkou na projekt obnovy cesty přislíbily firmy Agrofarma Týnec a 

Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o.. Zemědělské družstvo Luštěnice pak přislíbilo 

pomoc ve formě poskytnutí techniky. Ostatní nenabídli nic.  

 

9. ZÁVĚR  

V 19:27 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil schůzi.  
 

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 20.6.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                    Václav Pešta                                                                                                        Iveta Barešová 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 23 ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE 

KONANÉHO DNE 20.6.2018 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-23/2018:  

Zasedání 1-23/2018 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání zastupitelstva zveřejněné 11.6. 2018 
s tím, že bude vypuštěn bod  3. o záměru vypsat výběrové řízení na opravu polní cesty na Ovčárna. 

USNESENÍ 2-23/2018:  

Starosta bude pověřen podepsat s Pozemkovým úřadem Smlouvu č. 1013C18/66 uzavíranou v souvislosti 
s připravovaným vodovodem, která je nutná před podáním žádosti o stavební povolení. 

USNESENÍ 3-23/2018:  

Starosta bude pověřen plnou mocí uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí na připravovaný vodovod bez nutnosti 
jejich jednotlivého schválení v zastupitelstvu. Seznam takto uzavřených smluv bude předložen zastupitelstvu na 
vědomí.  

USNESENÍ 5-23/2018:  

Za pozemek p.č. 730 o výměře 911 m2 bude nabídnuta cena odkupu za částku stanovenou autorizovaným 
odhadcem.   

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE NESCHVALUJE:  

USNESENÍ 4-23/2018:  

Pozemek p.č. 730 o výměře 911 m2 bude na návrh majitele směněn za pozemek 623/1  o stejné výměře.  

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE BERE NA VĚDOMÍ :  

➢ Dotaz na financování opravy cesty na Ovčárna.  

ZAPSALA:  

Jana Truksová, 20.6.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 


