
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

č. 3/2019 

konaného dne 03.02.2019, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 

Iveta Barešová, 

Jana Truksová,  

Jan Vogl, 

Klára Kodýdková 

Iva Svárovská 

Václav Pešta 

HOSTÉ:  

Viz přiložená presenční listina. 

1. ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 7 členů 

zastupitelstva, a tím je zasedání usnášení schopné.  

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

• Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. st. 115 

• Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Pěčice na činnost 

• Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci tréninkového 

hřiště TJ Sokol Pěčice 

• Projednání záměru na podání žádosti o dotaci na výstavbu 

workoutového hřiště 

• Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

• Diskuse 

• Závěr 

NÁVRH USNESENÍ 1-3/2019:  

Zasedání 1-3/2019 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání 

zastupitelstva zveřejněné 23.01. 2019. 



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Jana Truksová - PRO 

Jan Vogl - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Iva Svárovská – PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

3.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Ivu 

Svárovskou a Václava Peštu. 

 

4.  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODEJ POZEMKU P.Č. ST. 115 

Dne 29.10.2018 byla obdržena žádost od Ivety Barešové na odkup pozemku 

p.č. 115 o výměře 763m2, který se nachází na Ovčárnech. Jedná se o budovu 

bývalého teletníku. OÚ si vyžádal znalecký posudek od soudního znalce 

krajského soudu v Hradci Králové – p. Ing. Libora Zimy, který byl stanoven na 

doporučenou cenu 64.640,-Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. 

brownfield, tedy hospodářskou budovu v havarijním stavu, předsedající 

doporučil, aby byl pozemek p.č. 115 prodán za uvedenou odkupní cenu. Dále 

předsedající požádal zastupitelstvo o pověření k uzavření kupní smlouvy. 

NÁVRH USNESENÍ 2-3/2019: 

Zastupitelstvo pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k uzavření kupní smlouvy 

se žadatelkou p. Ivetou Barešovou k prodeji pozemku p.č. 115 o výměře 

763m2, a to za doporučenou částku 64.640,-Kč stanovenou soudním 

znalcem krajského soudu v Hradci Králové p. Ing. Zimou. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – zdržela se 

Jana Truksová - PRO 



Jan Vogl - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Iva Svárovská – PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

5.  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE TJ SOKOL 

PĚČICE NA ČINNOST 

Předsedající uvedl, že dne 1.2.2019 OÚ obdržel žádost na dotaci od TJ Sokol 

Pěčice ve výši 70.000,-Kč.  Předsedající doporučil žádosti vyhovět za stejných 

podmínek jako v loňském roce, tzn. 50% lze použít na údržbu areálu a 50% 

na mládežnické kluby. 

NÁVRH USNESENÍ  3-3/2019: 

TJ Sokolu Pěčice bude poskytnuta dotace na činnost ve výši 70.000,-Kč, kdy 

50% bude využito na údržbu areálu a 50% na podporu mládežnického klubu. 

 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Jana Truksová - PRO 

Jan Vogl - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Iva Svárovská – PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 

6.  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 

REKONSTRUKCI TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ TJ SOKOL PĚČICE 

Dne 1.2.2019 byla doručena žádost na dotaci na rekonstrukci tréninkového 

hřiště. K žádosti byl přiložen položkový rozpočet s celkovými náklady 

100.000,-Kč, kdy obec byla požádána o 50% dotaci, tedy aby se na 

rekostrukci podílela částkou 50.000,-Kč. Předsedající doporučil, aby bylo 



žádosti o dotaci vyhověno za podmínky, že tréninkové hřiště bude volně 

přístupné místním dětem. 

NÁVRH USNESENÍ  4-3/2019: 

TJ Sokolu Pěčice bude poskytnuta dotace ve výši 50.000,-Kč na rekonstrukci 

tréninkového hřiště, a to za podmínky, že plocha bude volně přístupná 

místním dětem.  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Jana Truksová - PRO 

Jan Vogl - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Iva Svárovská – PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

7. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA 

VÝSTAVBU WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ 

Předsedající uvedl, že se jedná o hřiště pro starší děti, které by bylo umístěno 

v těsné blízkosti hřiště pro malé děti. Dle obdržené cenové nabídky bude 

celková částka na výstavbu činit 197.726,-Kč. Předsedající požádal 

zastupitelstvo o pověření k podání žádosti na dotaci na výstavbu 

workoutového hřiště. 

NÁVRH USNESENÍ  5-3/2019: 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k podání žádosti o 

dotaci na výstavbu workoutového hřiště. 

 



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Jana Truksová - PRO 

Jan Vogl - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Iva Svárovská – PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ 

• Schváleno rozpočtové opatření č. 11, které upravuje příjmy o částku 

325.745,74 a výdaje o částku 125.721,36. 

• Na základě opakujícího se problému s přeplněnými kontejnery na 

papír jsme upravili smlouvu s firmou Compag tak, aby je vyváželi 1x 

za 14 dní. Aktuální harmonogram svozů je následující: 

 papír – každý sudý pátek 

 tetrapack – 1. sobota v měsíci 

 sklo – dle aktuální situace 

 plast – každou středu 

 

9. DISKUSE 

 

➢ Dotaz:  Na základě čeho je určeno, že náklady na tréninkové hřiště jsou 

stanoveny na 100.000,-Kč? 

➢ Předsedající: Máme k dispozici cenový rozpočet, který je zde 

k nahlédnutí. 

➢ Dotaz: Proč je cena za střídavý svoz stanovena na 900,-Kč na osobu a 

proč je cena týdenního svozu stanovena na 750,-Kč na osobu? 

➢ Předsedající: Jde o to, že v je této částce započítaná popelnice, která 

vychází na 1800,-Kč, pokud chcete platit méně, můžete si vzít 20 pytlů, 

ale nebudete mít popelnici. 

➢ Dotaz: Jak je to momentálně s vodovodem 



➢ Odpověď: Tento týden by měla proběhnout schůze na VAKu, jelikož 

máme zajištěny všechny potřebné podpisy. V současné době nejsme 

schopni říct, zda-li se s realizací začne ještě tento rok nebo příští rok. 

Vše závisí na tom, kdy budou vypsány dotační programy. 

➢ Dotaz:  Kdo navezl makadam v Mlýnskému rybníku? 

➢ Odpověď: Obec, cesta se bude ještě doopravovat. 

➢ Dotaz: Bude se zpevňovat plocha pod kontejnery, které jsou u 

Rejmona? 

➢ Odpověď: Ano, tento rok je to v plánu, že se zpevní plocha pod všemi 

sběrnými místy. 

➢ Dotaz: Na toaletách v hospodě chybí zrcadla, budou se kupovat? 

➢ Odpověď: Ano, zrcadla se koupí. 

10. ZÁVĚR 

V 18:30 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil 

schůzi.  

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 03.02.2019     

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

    Iva Svárovská                  Václav Pešta                                                                          

 

 

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

              Lukáš Kováč, starosta 

 

  



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 3/2019 

ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 3.2.2019 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE: 

USNESENÍ 1-3/2019:  

Zasedání 1-3/2019 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání 

zastupitelstva zveřejněné 23.01. 2019. 

USNESENÍ 2-3/2019: 

Zastupitelstvo pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k uzavření kupní smlouvy 

se žadatelkou p. Ivetou Barešovou k prodeji pozemku p.č. 115 o výměře 

763m2, a to za doporučenou částku 64.640,-Kč stanovenou soudním 

znalcem krajského soudu v Hradci Králové p. Ing. Zimou. 

USNESENÍ  3-3/2019: 

TJ Sokolu Pěčice bude poskytnuta dotace na činnost ve výši 70.000,-Kč, kdy 

50% bude využito na údržbu areálu a 50% na podporu mládežnického klubu. 

USNESENÍ  4-3/2019: 

TJ Sokolu Pěčice bude poskytnuta dotace ve výši 50.000,-Kč na rekonstrukci 

tréninkového hřiště, a to za podmínky, že plocha bude volně přístupná 

místním dětem.  

USNESENÍ  5-3/2019: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k podání žádosti o 

dotaci na výstavbu workoutového hřiště. 

 

 

 

 



ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:  

➢ Dotaz na poskytnutí dotace TJ Sokolu Pěčice na rekonstrukci 

tréninkové hřiště. 

➢ Dotaz na platbu TKO. 

➢ Dotaz na aktuální situaci kolem projektu vodovod. 

➢ Dotaz na cestu u Mlýnského rybníku. 

➢ Dotaz na zpevnění ploch u sběrných míst v obci. 

➢ Dotaz na instalaci zrcadel na toaletách v hostinci U Věčné žízně. 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 03.02.2019     

 


