
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  

č. 18/2020 

konaného dne 16.12.2020, 19:00 

v pohostinství „U Věčné žízně“ 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 

Iveta Barešová, 

Jana Truksová, 

Jan Vogl, 

Václav Pešta 

OMLUVENI:  

Klára Kodýdková, Iva Svárovská 

HOSTÉ: 

Viz přiložená presenční listina. 

1. ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 5 členů 

zastupitelstva, a tím je zasedání usnášení schopné. 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

 

➢ Schválení rozpočtu obce pro rok 2021 

 

➢ Projednání žádosti o dotaci pro SDH Pěčice 

 

➢ Zpráva o činnosti Obecního úřadu 

 

➢ Diskuse 

 

➢ Závěr 

 



NÁVRH USNESENÍ 1-18/2020: 

Zasedání č. 18/2020 se bude řídit programem uvedeném na pozvánce 

Zasedání zastupitelstva zveřejněné 9.12.2020. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Jana Truksová- PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

3. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Janu 

Truksovou a Václava Peštu. 

 

4. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2021  

Rozpočet byl zveřejněn 30.11.2020, do dnešního dne k němu nebyly vzneseny 

připomínky. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 16.970.248,63 a výdaji ve výši 

21.927.745,- Kč, z čehož vyplývá, že příští rok bude rozpočet schodkový. 

Schodek bude pokryt bankovním úvěrem a úsporami z předešlých let. 

Rozpočet počítá i s dotací ze SFŽP, ke které ale zatím nemáme oboustranně 

podepsanou smlouvu, takže tuto částku musíme z rozpočtu prozatím 

vyškrtnout. Konkrétně tedy upravit částku příjmů na položce 4213 o 

12.878.042,63 a výdaje v paragrafu 2310 o stejnou částku. 

Mezi hlavní investice příštího roku patří dokončení vodovodu, realizace další 

části chodníku kolem autobusové zastávky, obnova alejí s využitím dotačního 

titulu, demolice mandlu a menší část doplnění veřejného osvětlení. 

NÁVRH USNESENÍ 2-18/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 v předložené 

podobě, kdy se jedná o rozpočet schodkový s příjmy ve výši 16.970.248,63 a 

výdaji ve výši 21.927.745,- Kč s následující úpravou: upravit částku příjmů na 

položce 4213 o 12.878.042,63 a výdaje v paragrafu 2310 o stejnou částku. 
 



HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Jana Truksová- PRO 

Václav Pešta - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SDH PĚČICE  

Žádost byla podána 7.12.2020 a obsahuje všechny náležitosti. Jelikož byly 

splněny všechny stanovené podmínky, včetně prokázání účelnosti dotace, 

navrhuji schválit částku 30.000,- , která je na to v rozpočtu určena. 

NÁVRH USNESENÍ 3-18/2020 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje poskytnutí dotace SDH Pěčice ve výši 

30.000,-Kč. 
 

HLASOVÁNÍ:   

Lukáš Kováš – PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – PRO 

Jan Vogl – PRO  

Václav Pešta– PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

✓ Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10 z 15.12.2020, RO jsou 

přílohou zápisu a zastupitelstvo obce tyto informace bere na vědomí. 

✓ Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2021 beze 

změny. Nicméně pro další roky je potřeba počítat s navýšením s 

ohledem na novelu zákona o odpadech, která zvyšuje sazbu za 

skládkovné. 



7. DISKUSE  

Otázka: Budou se dávat do pořádku neupravené plochy po pracích na 

vodovodu? 

Odpověď:  Ano, až skončí všechny práce, mají ve smlouvě, že se vše musí 

dát do původního stavu. 

8. ZÁVĚR  

V 19:21 předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil 

schůzi. 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 16.12.2020    

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

     Jana Truksová               Václav Pešta                                                               

 

 

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

                             Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 18/2020 

ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 16.12.2020 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-18/2020: 

Zasedání č. 18/2020 se bude řídit programem uvedeném na pozvánce 

Zasedání zastupitelstva zveřejněné 9.12.2020. 

USNESENÍ 2-18/2020: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 v předložené 

podobě, kdy se jedná o rozpočet schodkový s příjmy ve výši 16.970.248,63 a 

výdaji ve výši 21.927.745,- Kč s následující úpravou: upravit částku příjmů na 

položce 4213 o 12.878.042,63 a výdaje v paragrafu 2310 o stejnou částku. 

USNESENÍ 3-18/2020 

Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje poskytnutí dotace SDH Pěčice ve výši 

30.000,-Kč. 

 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová 

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

                              Lukáš Kováč, starosta 
 


