
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  

č. 27/2022 

konaného dne 18.03.2022, 19:00 

v hostinci „U Věčné žízně“ 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 

Iveta Barešová, 

Jan Vogl, 

Jana Truksová, 

Václav Pešta 

OMLUVENI:  

Klára Barešová, 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  

 

o Schválení záměru podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočes-

kého kraje na vodovod 

 

o Projednání žádosti o dotaci TJ Sokol Pěčice 

 

o Stanovení výše vodného pro rok 2022 

 

o Schválení dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky 

 

o Zpráva o činnosti Obecního úřadu 



o Diskuse 

 

o Závěr 

NÁVRH USNESENÍ 1-27/2022: 

Zasedání č. 27/2022 se bude řídit programem uvedeném na pozvánce 

Zasedání zastupitelstva zveřejněné 11.3.2022. 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – 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 Janu Truksovou. 

4.SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA VODOVOD 

I v letošním roce máme možnost podat žádost o dotaci na výstavbu 

vodovodu od Středočeského kraje, kde jsme již v loňském a předloňském 

roce úspěšně žádali 

NÁVRH USNESENÍ 2-27/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje na vodovod. 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – PRO 

Václav Pešta – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 



5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI TJ SOKOL PĚČICE  

Zástupci TJ Sokol podali žádost o dotaci ve výši Kč 70.000,- jako každý rok. 

Rozpočet s touto částkou počítá, proto doporučuji schválit. 

NÁVRH USNESENÍ 3-27/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokolu Pěčice ve výši 

70.000,-Kč. 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – PRO 

Václav Pešta – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

6. STANOVENÍ VÝŠE VODNÉHO PRO ROK 2022  

Cena se stanovuje jako součet nákladů ze strany VaK MB a nákladů na naší 

straně. Po delších diskusích jsme se dopočítali k částce Kč 60,- za m3, což je 

stejná cena, jako v okolních obcích, kde vodu dodává VaK MB. Je ale nutné 

upozornit, že kalkulace počítá s ročním odběrem 7.000 m3, proto bych rád 

apeloval na všechny, abyste vodu využívali co možná nejdříve. Pokud 

bychom se nedostali na předpokládaný odběr 7.000 m3, může to negativně 

ovlivnit cenu vodného v příštím roce.   

NÁVRH USNESENÍ 4-27/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného pro rok 2022 na částku 60,-Kč za 

m3. 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – PRO 

Václav Pešta – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 



7. SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY 

ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

Dodatek řeší prodloužení termínů kolaudace stavby, o který jsme požádali s 

ohledem na administrativní prodlevy. 

NÁVRH USNESENÍ 5-27/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky. 

HLASOVÁNÍ: 

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová – PRO 

Jana Truksová – PRO 

Václav Pešta – PRO 

Jan Vogl – PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

➢ Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2022. Zastupitelstvo tuto 

informaci bere na vědomí. 

 

➢ Od 1.1.2022 se ruší položka 1340 (Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přeprava) a je nahrazena položkou 1345 

(Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 

příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci) Vyhláška č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě byla k 

31.12.2021 zrušena a byla nahrazena k 1.1.2022 novou vyhláškou č. 

412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo obce bere tuto 

informaci na vědomí. 

 

➢ Aktuální informace o stavu vodovodu – usazují se poslední kusy 

vodoměrných šachet. Přetrvává problém s dodávkami armatur pro 

upevnění vodoměrů, aktuálně máme k dispozici 24 kusů. Situace se 

intenzivně řeší. Kolaudační řízení páteřní sítě bylo zahájeno, pro 

úspěšné dokončení chybí již jen souhlas s provozováním od Krajské 



hygienické stanice a společnosti Rybářství Chlumec, jakožto 

vlastníka jednoho z dotčených pozemků. Začali jsme s přípravou 

smluv o dodávkách vody, obdržíte je v příštích dnech do schránek. 

Po podpisu je prosím předejte do místního obchodu. 

 

➢ Znovu důrazně upozorňujeme, že pokud chcete v domácnosti 

využívat jak vodu z vodovodu, tak vlastní studny, musejí být okruhy 

v domě fyzicky oddělené, aby nemohlo dojít k případné 

kontaminaci vodovodu. 
 

9. DISKUSE 

 

Otázka: Provozovatelem vodovodu bude kdo? 

Odpověď: Obec 

 

Otázka: Kde bude regulátor tlaku? 

Odpověď: Ten bude instalován u Semčic. Pokud máte v domě starší rozvody 

vody, doporučuje se pořídit si i vlastní regulátor. Pořízení je na každém z Vás. 

 

Otázka: Kdo platí ty vodoměry? 

Odpověď: Obec, připojení vodoměru si platí každá domácnost zvlášť. 

 

Otázka: Dá se stočné platit zálohově jednou za rok? 

Odpověď: Ne, vyúčtování bude prováděno čtvrtletně. 

 

Otázka: Budou platit i ty, kdo nebudou fakticky odebírat vodu? 

Odpověď: Ne, fakturovat se bude jen skutečný odběr. 

10. ZÁVĚR  

V 19:20 předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil 

schůzi. 
 



ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 18.3.2022   

 

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

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

    Jan Vogl             Jana Truksová                                                        

 

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

                           Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 27/2022 

ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE  

KONANÉHO DNE 18.3.2022 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-27/2022: 

Zasedání č. 26/2021 se bude řídit programem uvedeném na pozvánce 

Zasedání zastupitelstva zveřejněné 11.3.2022. 

USNESENÍ 2-27/2022: 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje na vodovod. 
 

USNESENÍ 3-27/2022:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokolu Pěčice ve výši 

70.000,-Kč. 
 

USNESENÍ 4-27/2022:  

Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného pro rok 2022 na částku 60,-Kč za 

m3. 

USNESENÍ 5-27/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky. 
 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová 

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

                              Lukáš Kováč, starosta 
 


