
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

č. 24/2018 
konaného dne 21.9.2017, 19:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 
 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 
Iveta Barešová, 
Kateřina Šedivá, 
 

OMLUVENI:  

Jana Truksová 

Václav Pešta 

HOSTÉ:  

Viz přiložená presenční listina. 
 

1. ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešli 3 členové zastupitelstva, a tím je 
zasedání usnášení schopné.  
 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

1. Zahájení – konstatování, že zasedání je usnášení schopné 

2. Schválení programu zasedání 

• Schválení plánu inventur 

• Projednání návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku p.č. 623/1 

• Projednání návrhu na podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků 

dotčených projektovanými chodníky (p.č. 666 (564 m2), 623/9 (12 m2), 

623/3 (529 m2), 834 (104 m2) 

• Výběr zhotovitele opravy parket v hospodě „U věčné žízně“ 

• Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

• Diskuse 

• Závěr 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu – Z- Iveta Barešová, OV – Kateřina 

Šedivá, Lukáš Kováč 

4. Schválení plánu inventur 

5. Projednání návrhu uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby na pozemku p.č. 623/1 

6. Projednání návrhu na podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků dotčených 

projektovanými chodníky (p.č. 666 (564 m2), 623/9 (12 m2), 623/3 

(529 m2), 834 (104 m2) 



7. Zpráva o činnosti OÚ 

8. Diskuse 

9. Závěr 

Předsedající navrhl na rozdíl od zveřejněného programu vyškrtnout bod o výběru zhotovitele 

opravy parket, protože nebyly předloženy žádné nabídky 

NÁVRH USNESENÍ 1-24/2018:  

Zasedání  č. 24/2018 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání zastupitelstva zveřejněné 
13.9. 2018 s tím, že bude vypuštěn bod  o výběru zhotovitele opravy parket, protože nebyly 
předloženy žádné nabídky. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ano 
Iveta Barešová – Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Usnesení bylo schváleno 

3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a 
Lukáše Kováče. 

4. SCHVÁLENÍ PLÁNŮ INVENTUR 

Předsedající  uvedl, že fyzická a dokladová Inventarizace proběhne v prosinci, přesný termín 

bude stanoven novým zastupitelstvem. 

NÁVRH USNESENÍ 2-24/2018:  

Fyzická a dokladová Inventarizace proběhne v prosinci, přesný termín bude stanoven novým 
zastupitelstvem. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ano 
Iveta Barešová – Ano 
Kateřina Šedivá – Ano 
Usnesení bylo schváleno 

5. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ 

VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODY O UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU P.Č. 623/1 

Předsedající vysvětlil, že se jedná o smlouvu uzavíranou v souvislosti s vybudováním nové 

přípojky elektřiny pro stavbu na p.č. 143. Nová přípojka povede z el. rozvaděče z prostranství 

naproti hospody 

NÁVRH USNESENÍ 3-24/2018:  

Starosta bude pověřen k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby na pozemku p.č. 623/1.  



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ano 
Iveta Barešová – Ano 
Kateřina Šedivá - Ano 
Usnesení bylo schváleno 

 

6. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA  PODÁNÍ ŽÁDOSTI O BEZÚPLATNÝ PŘEVOD  POZEMKŮ 

DOTČENÝCH PROJEKTOVANÝMI CHODNÍKY (P.Č. 666 (564 M2), 623/9 (12 M2), 

623/3 (529 M2), 834 (104 M2) 

Předsedající uvedl. že se jedná o žádost, která bude předložena vlastníkovi těchto pozemků, tj. 

Středočeský kraj. Na zmíněných pozemcích povedou projektované chodníky. 

NÁVRH USNESENÍ 4-24/2018:  

Bude podána žádost o bezúplatný převod pozemků dotčených projektovanými chodníky (p.č. 

666 (564m²), 623/9 (12m²), 623/3 (529m²), 834(104m²), jejichž majitelem je Středočeský kraj. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – Ano 
Iveta Barešová – Ano 
Kateřina Šedivá – Ano 
Usnesení bylo schváleno 
 

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ  

Předsedající přednesl zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období od posledního zasedání:  
 

➔ Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5, které navyšuje příjmy i výdaje o částku 15.959,-. 

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6, které navyšuje příjmy o částku Kč 5.000,- a 

výdaje o Kč 26.597,- 

➔ První část opravy cesty na Ovčárna byla dokončena. Předsedající by rád touto cestou 

poděkoval všem zúčastněným, kteří poskytli materiál, nebo techniku na její opravu. 

Jmenovitě Agrofarma Týnec, ZV Heřmanský a Sema Nymburk 

➔ Momentálně jednáme o dalším úseku tak, aby byla opravena část až na konec Obecního 

rybníku.  

➔ Status přípravy projektu vodovodu – řešíme poslední tři pozemky, u kterých prozatím 

nemáme podepsané smlouvy a souhlasy. Po posledním jednání už jsme, zdá se, na dobré 

cestě k podpisu. 

➔ Volby do zastupitelstva a senátu parlamentu proběhnou 5. a 6. října 2018 

 

8. DISKUSE 

➢ Dotazy přítomných hostů byly zodpovězeny během projednávání jednotlivých bodů 

programu veřejného zasedání. 

 



9. ZÁVĚR  

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

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 21.9.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                    Kateřina Šedivá                                                                                                   

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 24  ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE 

KONANÉHO DNE 21.9 .  2018 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-24/2018:  

Zasedání  č. 24/2018 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání zastupitelstva zveřejněné 13.9.2018 
s tím, že bude vypuštěn bod  o výběru zhotovitele opravy parket, protože nebyly předloženy žádné 
nabídky. 

USNESENÍ 2-24/2018:  

Fyzická a dokladová Inventarizace proběhne v prosinci, přesný termín bude stanoven novým 
zastupitelstvem. 

USNESENÍ 3-24/2018:  

Starosta bude pověřen k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby na pozemku p.č. 623/1. 

USNESENÍ 4-24/2018:  

Bude podána žádost o bezúplatný převod pozemků dotčených projektovanými chodníky (p.č. 666 (564m²), 
623/9 (12m²), 623/3 (529m²), 834(104m²), jejichž majitelem je Středočeský kraj. 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 21.9.2018    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

                    Kateřina Šedivá                                                                                                    

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 


