Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva Pěčice
č. 11/2016
konaného dne 18.6.2016, 17:00
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích
Přítomni:
Lukáš Kováč, Iveta Barešová, Kateřina Šedivá, Jana Truksová, Václav Pešta
Hosté:
pí Hýblová
1. Zahájení
Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 5 členů zastupitelstva a tím
je zasedání usnášení schopné.
2. Schválení programu zasedání
Předsedající přednesl přítomným zveřejněný program zasedání.









Projednání záměru pronájmu obecní prodejny potravin
Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2015
Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2015
Projednání záměru pronájmu pozemku p.č. 133/2 p. Ludovítu Pápaiovi
Revokace usnesení 7-10/2016 o schválení Požárního řádu obce a
projednání jeho aktualizované podoby
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení 1-11/2016:
Zasedání 11/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva
zveřejněné 8.6.2016.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Ano
Iveta Barešová - Ano
Kateřina Šedivá - Ano
Jana Truksová - Ano
Václav Pešta - Ano
Usnesení bylo schváleno
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jako zapisovatelku určil Janu Truksovou, jako ověřovatele Kateřinu Šedivou a
Václava Peštu.
4. Projednání záměru pronájmu obecní prodejny potravin
Byly otevřeny obálky s nabídkami a ty byly následně přečteny Ivetou Barešovou a Václavem
Peštou. Přihlásily se paní Hýblová, která svou nabídku podmínila dotací od obce ve výši
3000 Kč měsíčně,a paní Ngyuen, ta žádá od obce za provozování obchodu pronájem
jednoho z bytů v Obecním domě.

Návrh usnesení 2-11/2016:
Ochod bude pronajat paní Ngyuen.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Proti
Iveta Barešová - Proti
Kateřina Šedivá - Proti
Jana Truksová - Proti
Václav Pešta - Proti
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení 3-11/2016:
Ochod bude pronajat paní Hýblové.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Proti
Iveta Barešová - Proti
Kateřina Šedivá - Proti
Jana Truksová - Proti
Václav Pešta - Proti
Usnesení nebylo schváleno
5. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2015
Předsedající informoval přítomné, že obec v roce 2015 hospodařila s přebytkem ve výši Kč
681.483,52. K účetní závěrce nebyly do stanoveného termínu vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl schválit Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 s tím, že zmíněný
přebytek bude použitý v roce 2017 na financování plánovaných projektů. Zároveň navrhl
převést hospodářský výsledek roku 2015 z účtu 431 na účet 432
Návrh usnesení 4-11/2016:
Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 bude schválen s tím, že přebytek ve výši
681.483,52 Kč bude použit v roce 2017 na financování plánovaných projektů a hospodářský
výsledek bude převeden z účtu 431 na účet 432
Hlasování:
Lukáš Kováč - Ano
Iveta Barešová - Ano
Kateřina Šedivá - Ano
Jana Truksová - Ano
Václav Pešta - Ano
Usnesení bylo schváleno
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2015
Předsedající navrhl schválit Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 s následujícími
výhradami: Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole
hospodaření budou průběžně odstraňovány a zároveň budou přijímány systémová opatření,
aby k nim již nedocházelo. Termín splnění do 31.12.2016
K bodu inventarizace Předsedající uvedl, že fyzická inventura proběhla bez závad. Závady
nalezené v účetní evidenci spočívající především v chybném odepisování předchozích let
byly odstraněny.

Návrh usnesení 5-11/2016:
Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením s následujícími výhradami:
Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole hospodaření
budou průběžně odstraňovány a zároveň budou přijímány systémová opatření, aby k nim již
nedocházelo. Termín splnění do 31.12.2016
Fyzická inventura proběhla bez závad. Závady nalezené v účetní evidenci spočívající
především v chybném odepisování předchozích let byly odstraněny.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Ano
Iveta Barešová - Ano
Kateřina Šedivá - Ano
Jana Truksová - Ano
Václav Pešta - Ano
Usnesení bylo schváleno
7. Projednání záměru pronájmu pozemku p.č. 133/2 p. Ludovítu Pápaiovi
Předsedající informoval, že se jedná se o pozemek v lokalitě Drbalka. Ve stanoveném
termínu nebyly proti záměru vzneseny žádné připomínky. Navrhl schválit pronájem za
obvyklou cenu Kč 16,- /m2.
Návrh usnesení 6-11/2016:
Pozemek 133/2 v lokalitě Drbalka bude p. Ludovítu Papáiovi pronajat za cenu Kč 16,- /m2.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Ano
Iveta Barešová - Ano
Kateřina Šedivá - Ano
Jana Truksová - Ano
Václav Pešta - Ano
Usnesení bylo schváleno
8. Revokace usnesení č. 7-10/2016 o schválení Požárního řádu obce a projednání
jeho aktualizované podoby
Předsedající oznámil, že v původně schváleném požárním řádu byly objeveny formální
nedostatky. Jejich odstranění bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra, odborem dozoru,
který nemá k nové podobě požárního řádu žádné připomínky.
Návrh usnesení 7-11/2016:
Požární řád obce Pěčice je revokován a schválen v nové podobě, která je přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování:
Lukáš Kováč - Ano
Iveta Barešová - Ano
Kateřina Šedivá - Ano
Jana Truksová - Ano
Václav Pešta - Ano
Usnesení bylo schváleno

9. Zpráva o činnosti OÚ
 Na vědomí zastupitelstvu obce dávám schválení rozpočtových opatření č. 2, 3 4
v celkové výši 48 000 Kč.
 Proběhla aktualizace pojištění nemovitostí obce
 Studie na chodníky podél hlavní cesty obcí se blíží ke konci
 Projekt na parkoviště u hřiště je téměř dokončený, řešíme směnu pozemků s p.
Heřmanským
 Podepsána smlouva s Ing. Heřmanským na svoz bio odpadu
 Doplněn rozhlas – úprava dvou stávajících míst a přidání tří nových
 Ohrada u popelnic je téměř dokončena. Na tomto místě přibude kontejner na
tetrapaky. Termín svozu papíru bude upraven z 1x měsíčně na 2x měsíčně
 Proběhla kontrola ze Státního fondu životního prostředí na dodržování podmínek
dotace na kontejnery na biologicky rozložitelných odpad – bez závad
 Získali jsme dotaci na opravu kaple od Ministerstva životního prostředí, konkrétně
z programu „údržba a obnova kulturního dědictví venkova“ ve výši 202.000,-, kdy
celková předpokládaná cena opravy bude cca 290.000,o Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, osloveny 3 firmy
o Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy, z čehož byla jako vítězná vybrána
firma Jan Štolc, Pěčice
o Součástí rekonstrukce je obnovení fasády, restaurace kříže a mříže u vchodu
a pořízení nového zvonu
 Pokračují jednání o změně hranic katastrálního území - připojení pozemků ve směru
na Semčice k našemu katastrálnímu území. Po interní diskusi jsme zvolili menší
variantu, kdy budou připojeny pouze pozemky kolem domů výměnou za pozemky
obdobné velikosti v lokalitě U Svárova. Detailní informace a samotné schválení
tohoto převodu (dohody o změně hranice) proběhne zřejmě na příštím zasedání.
Zastupitelstvo ukládá starostovi ve spolupráci s městem Dobrovice zajistit souhlasy
vlastníků dotčených nemovitostí
10. Diskuse
Předsedající vyzval přítomné k diskusi, ale nikdo nic neprohlásil.
11. Závěr
V 17:17 hod předsedající ukončil zasedání a rozloučil se s přítomnými.
Zapsala :
Jana Truksová, 18.6.2016
Ověřovatelé zápisu :
___________________________
Kateřina Šedivá

___________________________
Lukáš Kováč, starosta

___________________________
Václav Pešta

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 11 zastupitelstva obce Pěčice konaného
dne 18.6. 2016
Zastupitelstvo obce Pěčice schvaluje:
Usnesení 1-11/2016:
Zasedání 11/2016 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání zastupitelstva
zveřejněné 8.6.2016.
Usnesení 4-11/2016:
Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 bude schválen s tím, že přebytek ve výši
681.483,52 Kč bude použit v roce 2017 na financování plánovaných projektů a hospodářský
výsledek bude převeden z účtu 431 na účet 432.
Usnesení 5-11/2016:
Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením s následujícími výhradami:
Závady, nedostatky a pochybení uvedené v závěrečném protokolu o kontrole
hospodaření budou průběžně odstraňovány a zároveň budou přijímány systémová
opatření, aby k nim již nedocházelo. Termín splnění do 31.12.2016Inventarizace –
fyzická inventura proběhla bez závad. Závady nalezené v účetní evidenci spočívající
především v chybném odepisování předchozích let byly odstraněny.
Usnesení 6-11/2016:
Pozemek v lokalitě Drbalka bude p. Ludovítu Papáiovi pronajat za cenu Kč 16,- /m2.
Usnesení 7-11/2016:
Požární řád obce Pěčice je revokován a schválen v nové podobě, která je přílohou tohoto
zápisu.
Zastupitelstvo obce Pěčice neschvaluje:
Usnesení 2-11/2016:
Ochod bude pronajat paní Ngyuen.
Usnesení 3-11/2016:
Ochod bude pronajat paní Hýblové.
Zapsala :
Jana Truksová, 18.6.2016
Ověřovatelé zápisu :
___________________________
Kateřina Šedivá
___________________________
Lukáš Kováč, starosta

___________________________
Václav Pešta

