
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  

č. 9/2019 

konaného dne 21.12.2019, 18:00 

v hospodě „U věčné žízně“ v Pěčicích 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 

Iveta Barešová, 

Jana Truksová, 

Klára Kodýdková, 

Iva Svárovská, 

Václav Pešta 

Jan Vogl 

OMLUVENI:  

 

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 záměru prodeje pozemku p.č. 622/5 

 Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 380/16 

 Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání odpadů 



 Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

 Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sítí na 

obecním pozemku p.č. 623/1 

 Schválení aktualizovaného Rozpočtového výhledu pro rok 2020 

 Schválení Rozpočtového výhledu pro roky 2021-2022 

 Schválení Rozpočtu obce pro rok 2020 

 Projednání návrhu na vyřešení škodní události na obecním stanu a 

stanovení závazných pravidel pro jeho pronájem 

 Stanovení výše odměn členů zastupitelstva od 1.1.2020 

 Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro SDH Pěčice 

 Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

 Diskuse 

 Závěr 

NÁVRH USNESENÍ 1-9/2019:  

Zasedání 1-9/2019 se bude řídit programem uvedeném na pozvánce 

Zasedání zastupitelstva zveřejněné 13.12.2019. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 



Iva Svárovská – PRO 

Jana Truksová - PRO 

Klára Kodýdková – PRO 

Václav Pešta – PRO 

Jan Vogl - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

3. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Jana 

Vogla a Kláru Kodýdkovou. 

 

4. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU P.Č. 622/5  

Jedná se o pozemek, který dlouhodobě využívá p. Podroužek, který požádal 

o jeho odkup. Cena stanovená na základě znaleckého posudku je 46.000,-

Kč. 

NÁVRH USNESENÍ 2-9/2019:  

Pozemek p.č. 622/5 bude prodán p. Podroužkovi za cenu 46.000,-Kč. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

5. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU P.Č. 380/16  

Jedná se o pozemek, který má dlouhodobě pronajatý p. Václav Pešta, který 

požádal o jeho odkup. Cena stanovená na základě znaleckého posudku je 

101.000,-Kč. 

NÁVRH USNESENÍ 3-9/2019:  

Pozemek p.č. 380/16 bude prodán p. Peštovi za cenu 101.000,-Kč. 



HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

6. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU 

ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 

TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Jedná se o nutnou novelizaci vyhlášky na základě úpravy zákona. Jedná se o 

kosmetické změny bez většího dopadu na veřejnost. Cena za známku byla 

společností Compag mírně zvýšena, nicméně vzhledem k loňskému 

skokovému navýšení navrhuji ponechat částku poplatku na stávající úrovni 

NÁVRH USNESENÍ 4-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování v navrhované podobě. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

 



7. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O STANOVENÍ 

SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A 

NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE  

Dochází k aktualizaci, kdy se zavádí další typ tříděného odpadu – Jedlé oleje 

a tuky. Pro tyto účely bude v prostoru kontejnerů pod Obecním úřadem 

přistavena nová popelnice, černá s hnědým víkem, která slouží pro likvidaci 

jedlých olejů. Ty musí být slity do uzavíratelné plastové nádoby a uloženy do 

popelnice. 

NÁVRH USNESENÍ 5-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 O 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

v navrhované podobě. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

8. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU 

ZE PSŮ  

Jedná se o nutnou novelizaci vyhlášky na základě úpravy zákona. Jedná se o 

kosmetické změny bez většího dopadu na veřejnost. Poplatek za psa zůstává 

stejný 

NÁVRH USNESENÍ 6-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místním 

poplatku ze psů v navrhované podobě. 



HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

9. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ 

SLUŽEBNOSTI SÍTÍ NA OBECNÍM POZEMKU P.Č. 623/1  

Obec obdržela žádost společnosti CETIN k uzavření zmíněné smlouvy. 

Předmětem je přivést elektřinu ke sloupku CETIN naproti hospodě od 

budovy p. Lepky 

NÁVRH USNESENÍ 7-9/2019:  

Bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti sítí na obecním pozemku p.č. 

623/1 se společností CETIN. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

10. SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU PRO ROK 2020  

Rozpočtový výhled byl zveřejněn 4.12.2019, nebyly k němu vzneseny žádné 

připomínky a je přílohou zápisu. Počítá se v něm s příjmy ve výši 4.153.000  

a výdaji ve stejné výši. 



NÁVRH USNESENÍ 8-9/2019:  

Rozpočtový výhled pro rok 2020 bude schválen v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 

11. SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU PRO ROKY 2021-2022  

Rozpočtový výhled byl zveřejněn 4.12.2019, nebyly k němu vzneseny žádné 

připomínky a je přílohou zápisu. V roce 2021 se v něm počítá s příjmy i výdaji 

ve výši 4.360.000, v roce 2022 s příjmy i výdaji ve výši 4.578.000. 

NÁVRH USNESENÍ 9-9/2019:  

Rozpočtový výhled pro roky 2021-2022 bude schválen v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

12. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2020  

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 4.12.2019 nebyly k němu vzneseny žádné  

připomínky a je přílohou zápisu. Pro příští rok počítáme s příjmy ve výši 

4.153.334,- a výdaji ve stejné výši, tudíž rozpočet je navržen jako vyrovnaný 

a schválen v paragrafovém členění.  



Mezi nejzásadnější investice v příštím roce patří nákup traktoru, další část 

chodníků spojená s rekonstrukcí čekárny, obměna části dětského hřiště pro 

menší děti a další menší opravy obecních budov. Pokud bychom ovšem zís-

kali dotaci na výstavbu vodovodu, budou se realizovat pouze ty nejzásad-

nější věci. 

NÁVRH USNESENÍ 10-9/2019:  

Rozpočet obce pro rok 2020 bude schválen v paragrafovém členění 

v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PROTI 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 
 

13. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA VYŘEŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI NA 

OBECNÍM STANU A STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH PRAVIDEL PRO JEHO 

PRONÁJEM  

Předmětem diskuse je škodní událost na obecním stanu, který byl zapůjčen 

panu J. H. a při větrné bouři 30.9.2019 došlo k jeho totálnímu zničení. Obci 

tak vznikla škoda ve výši Kč 22.987,-. Po předchozí dohodě s J. H. bude škoda  

uhrazena v plné výši v deseti stejných splátkách, počínaje lednem 2020. O 

tomto bude s J.H. sepsána patřičná smlouva.  

V souvislosti s touto událostí navrhuji formalizovat podmínky pro půjčování 

obecního stanu následovně:  

 Bude stanoveno půjčovné ve výši Kč 2.000 za víkend, resp. 1.000 

za den v případě delšího pronájmu. Při vypůjčení bude zároveň 

složena vratná kauce ve výši Kč 3.000. 

 O zápůjčce stanu bude vždy sepsána smlouva. 



 Stan bude půjčován pouze místním obyvatelům (trvale přihláše-

ným i chatařům). 

 Před demontáží stanu musí vždy jeden z členů zastupitelstva 

osobně prohlédnout jeho stav. 

NÁVRH USNESENÍ 11-9/2019:  

S J.H. bude sepsána smlouva o výši splátek na uhrazení škody na obecním 

stanu. Další půjčování stanu bude probíhat na základě stanovených 

podmínek. V případě zapůjčení obecních lavic a stolů o tom bude rovněž 

sepsána smlouva. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

15. STANOVENÍ VÝŠE ODMĚN ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OD 1.1.2020  

Od 1.1.2020 dochází k úpravě zákona stanovující výši odměn členů zastupi-

telstva. Dle zažitých pravidel navrhuji novou výši následovně: 

 Starosta – 80% možné odměny, tzn. 20.620,- 

 Místostarostka – 80% možné odměny, tzn. 18.558,- 

 Předseda komise/výboru – 2.577,- 

NÁVRH USNESENÍ 12-9/2019:  

Výše odměn zastupitelstva bude schválena v předložené podobě s platností 

od 1.1.2020.   



HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

16. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE PRO SDH 

PĚČICE 

Do dnešního dne jsem neobdržel žádost o dotaci, nicméně na základě  

dohod na prosincovém zasedání roku 2018 navrhuji, aby byly uvolněny 2/3 

částky, která je pro SDH rezervována, a to konkrétně 10.000 pro děti a 10.000 

za odpracované brigádnické hodiny. 

NÁVRH USNESENÍ 13-9/2019:  

SDH Pěčice bude poskytnuta dotace ve výši 20.000,-Kč. 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová -  PRO 

Klára Kodýdková –  PRO 

Iva svárovská – PRO 

Václav Pešta –  PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

17. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

 Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno starostou dne 9.10.2019, 

RO č. 9, bylo schváleno starostou dne 12.11.2019 a RO č. 10 bylo 

schváleno starostou 9.12.2019, zastupitelstvo tuto informaci bere 

na vědomí. Znění RO je přílohou zasedání 



 

 Byly zahájeny práce na výstavbě chodníku. První částí byla příprava 

vsaku pro odvodnění horní části chodníků vedoucích až k fotbalo-

vému hřišti. Až počasí dovolí, bude dokončena první část od 

Obecního úřadu ke kontejnerům. 

 Bylo dokončeno workoutové hřiště pro starší děti.  

 Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele vodovodu. Do vý-

běrového řízení se přihlásilo pět firem. Aktuálně probíhá upřesňo-

vání nabídek a zhotovitel bude vybrán na dalším zasedání v lednu. 

 Bylo vysloveno poděkování panu Šestákovi, za péči o místní kou-

paliště 

 

16. DISKUSE  

Dotaz: Paní Pavlíková se ptá, zda je možné udělat obecně závaznou vyhlášku 

upravující pouštění petard a ohňostrojů. 

Odpověď: Pokud se na tom zastupitelstvo shodne, nevidím v tom problém, 

ale pokud jí schválíme, bude platit až příští rok. 

Dotaz: Paní Ramharterová se ptá, na kdy se plánuje realizace chodníků na 

začátku Pěčic směrem od Jabkenic. 

Odpověď: Tento úsek je nejobtížnější na realizaci, je plánováno, že se jedná 

o poslední úsek výstavby chodníků. 

Dotaz: Pan Haken se ptá na standardizaci šíře chodníků 

Odpověď: Šířka standartní není, rozdíl je v tom pokud se dělají chodníky 

nové nebo se rekonstruují staré. V obci také budeme mít úseky, kde budou 

chodníky úzké. 

Dotaz: Paní Pavlíková se ptá, zda by bylo možné zpevnit cestu u jejího domu, 

kde se otáčejí auta. 

Odpověď: Určitě ano, pokud dopadne dotace na vodovod, všechen 

vyfrézovaný asfalt upravený na recyklát zůstane obci, takže materiálu by 

mělo být dost. 



Dotaz: Pan Pokorný se ptá, že u nich u domu je vylámaný asfalt, jestli by bylo 

možné to opravit. 

Odpověď: Jako u předchozího dotazu, vše by se mělo vyřešit z recyklátu 

z vyfrézované vozovky. 

Dotaz: Pan pokorný se ptá, zde je šířka chodníku 2m závazná. 

Odpověď: V našem případě vycházíme z projektu. Správná komfortní šířka 

se bere 90 cm pro jednoho člověka, kdy na jeden chodník se by měli vejít 

dva lidé vedle sebe. 

Dotaz: Pan Šesták se ptá na kanalizaci, jestli spodní část Pěčic bude připojena. 

Odpověď: Ne nebudou, bude tam pouze příprava na tlakovou kanalizaci, 

abychom se na ní jednou mohli napojit. 

Dotaz: Pan Svárovský se ptá na kanalizaci, jestli by neměla být část kanalizace 

společná s vodovodem. 

Odpověď: Kanalizace a vodovod není v jednom výkopu. Další problém je ve 

financování, protože v tomto případě bychom byli cenově úplně někde jinde 

než u současných nabídek od firem na výstavbu vodovodu. Také by byl 

problém, že na to nemáme projekt. 

Dotaz: Paní Pavlíková se ptá, zde je možné vyčistit část potoka kolem jejího 

domu a domu Truksových, jsou tam velké nánosy bahna, které brání průtoku 

vody. 

Odpověď: Můžeme na příští rok naplánovat brigádu a tuto část vyčistit. 

Dotaz: Pan Rejmon se ptá na automat na vodu, zda jsou problémy vyřešeny. 

Odpověď: Problém nebyl v automatu, ale v dodavateli, který měl údajně 

zdravotní problémy. 

 

17. ZÁVĚR  

V 18:40  Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil 

schůzi. 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 21.12.2019     



 

 

 

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

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

       Jan Vogl              Klára Kodýdková                                                                       

 

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

                          Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 9/2019 

ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 21.12. 2019 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-9/2019:  

Zasedání 9/2019 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání 

zastupitelstva zveřejněné 13.12.2019. 

USNESENÍ 2-9/2019:  

Pozemek p.č. 622/5 bude prodán p. Podroužkovi za cenu 46.000,-Kč. 

USNESENÍ 3-9/2019:  

Pozemek p.č. 380/16 bude prodán p. Peštovi za cenu 101.000,-Kč. 

USNESENÍ 4-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování v navrhované podobě. 

USNESENÍ 5-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 O 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

v navrhované podobě. 

USNESENÍ 6-9/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místním 

poplatku ze psů v navrhované podobě. 

USNESENÍ 7-9/2019:  

Bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti sítí na obecním pozemku p.č. 

623/1 se společností CETIN. 

 



USNESENÍ 8-9/2019:  

Rozpočtový výhled pro rok 2020 bude schválen v předložené podobě. 

USNESENÍ 9-9/2019:  

Rozpočtový výhled pro roky 2021-2022 bude schválen v předložené podobě. 

USNESENÍ 10-9/2019: 

Rozpočet obce pro rok 2020 bude schválen v paragrafovém členění 

v předložené podobě. 

USNESENÍ 11-9/2019:  

S J.H. bude sepsána smlouva o výši splátek na uhrazení škody na obecním 

stanu. Další půjčování stanu bude probíhat na základě stanovených 

podmínek. V případě zapůjčení obecních lavic a stolů o tom bude rovněž 

sepsána smlouva. 

USNESENÍ 12-9/2019:  

Výše odměn zastupitelstva bude schválena v předložené podobě s platností 

od 1.1.2020.    

USNESENÍ 13-9/2019:  

SDH Pěčice bude poskytnuta dotace ve výši 20.000,-Kč. 

 

 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 21.12.2019     

 

 

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

                    Lukáš Kováč, starosta 
 


