ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
č. 2/2018
konaného dne 15.12.2018, 18:00
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích

PŘÍTOMNI:
Lukáš Kováč,
Iveta Barešová,
Jana Truksová,
Jan Vogl,
Klára Kodýdková
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 termínu inventur
Zřízení výborů zastupitelstva
Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočtový výhled na roky 2020-2021
Projednání záměru na podání žádosti o dotaci na vodovod
Aktualizace vyhlášky o místních poplatcích
Projednání žádosti o prodej obecního pozemku
Projednání žádosti o dotaci SDH
Zpráva o činnosti Obecního úřadu
Diskuse
Závěr

NÁVRH USNESENÍ 1-2/2018:
Zasedání 1-2/2018 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání
zastupitelstva zveřejněné 5.12.2018.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno
3.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele Kláru
Kodýdkovou a Jana Vogla.
4.SHVÁLENÍ TERMÍNŮ INVENTUR
Předsedající uvedl, že termín inventur obecního majetku proběhne v neděli
16.12.2018 od 9:00 hod. Nájemníci obecních bytů o tom byli vyrozuměni.
NÁVRH USNESENÍ 2-2/2018:
Inventura obecního majetku proběhne v neděli 16.12.2018.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno

5.ZŘÍZENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
Předsedající navrhl zřízení následujících výborů:
▪ Výbor pro kulturu a sport – předseda Jan Vogl, členové Josef Kohout
a František Kopřiva
▪ Výbor pro obecní majetek – předseda Václav Pešta, členové Jarmila
Peštová a Josef Pešta
▪ Výbor pro veřejná prostranství – předsedkyně Jana Truksová, členové
Kateřina Šedivá a Marie Truksová

NÁVRH USNESENÍ 3-2/2018:
Výbory obce budou zřízeny podle návrhu, tzn. Výbor pro kulturu a sport,
předseda Jan Vogl, členové Josef Kohout a František Kopřiva, dále Výbor pro
obecní majetek – předseda Václav Pešta, členové Jarmila Peštová a Josef
Pešta a Výbor pro veřejná prostranství – předsedkyně Jana Truksová, členové
Kateřina Šedivá a Marie Truksová.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno
6.ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 29.11.2017 a členové
zastupitelstva s ním byli seznámeni. Do dnešního dne nebyly k navrženému
rozpočtu vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhl rozpočet s příjmy
ve výši Kč 3.819.518,- a výdaji ve výši 3.538.364,- Kč, z čehož je patrné, že
navrhovaný rozpočet je s přebytkem ve výši Kč 281.154,-Kč. Dále předsedající
přednesl záměr investic na rok 2019, kdy mezi největší investice patří rozšíření
VO směrem na Semčice, první část chodníků, obnova desky Pomníku
padlých, zpevnění plochy kolem kontejnerů naproti hospodě a výměna oken

budovy obecního úřadu, nákup židlí na sál v hostinci a vyhotovení dětského
hřiště, pokud se podaří vyjednat dotaci.

NÁVRH USNESENÍ 4-2/2018:
Rozpočet obce na rok 2019 bude schválen v podobě v jaké byl předložen,
včetně plánovaných investic. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno
7. STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020-2021
Předsedající vysvětlil, že dokument obsahuje předpokládané příjmy a výdaje
v letech 2020 a 2021. Vzhledem k tomu, že k němu nikdo po zveřejnění na
UD nevznesl námitky, předkládá ho ve znění, v jakém bylo zveřejněno na UD
26.11. 2018.
NÁVRH USNESENÍ 5-2/2018:
Střednědobý výhled rozpočtu bude schválen v předneseném znění a v
podobě, v jaké byl zveřejněn na UD 26.11.2018. Je přílohou tohoto zápisu.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno

8. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA
VODOVOD
Předsedající upřesnil, že se jedná o schválení záměru/možnosti podat
takovou žádost v případě, že obec bude mít platné stavební povolení a bude
vypsána vhodná dotační výzva. Podání žádosti jako takové musí schválit
zastupitelstvo obce.

NÁVRH USNESENÍ 6-2/2018:
Po vydání stavebního povolení bude starosta p. Lukáš Kováč pověřen
k podání žádosti o dotaci, v případě, pokud bude zveřejněná vhodná
dotační výzva.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková - PRO
Usnesení bylo schváleno
9. AKTUALIZACE VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Předsedající upřesnil, že se jedná o drobnou úpravu textu s ohledem na
změnu zákona, ale především o změnu výše poplatku za svoz odpadů. Návrh
vyhlášky byl zveřejněn 29.11.2018, do dnešního dne k němu nebyly vzneseny
připomínky a je přílohou tohoto zápisu.

NÁVRH USNESENÍ 7-2/2018:
Vyhláška o Místních poplatcích bude schválena ve znění, v jakém byla
zveřejněna na úřední desce dne 29.11.2018.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková – PRO
Usnesení bylo schváleno
10. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
Dne 29.10. jsme obdrželi žádost Ivety Barešové o prodej obecního pozemku
p.č. st. 115. Jedná se o objekt bývalého teletníku na Ovčárnech o výměře 763
m2. Pozemek chce využít pro výstavbu rodinného domu. Předsedající
doporučil žádosti vyhovět a požádal zastupitelstvo o pověření k zajištění
znaleckého posudku pro zjištění prodejní ceny.

NÁVRH USNESENÍ 8-2/2018:
Zastupitelstvo obce Pěčice pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k zajištění
znaleckého posudku pro zjištění prodejní ceny pozemku.
HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová – ZDRŽELA SE
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková – PRO
Usnesení bylo schváleno

11. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI SDH
Dne 3.12.2018 byla SDH podána žádost o dotaci a doložena soupisem
odpracovaných brigádnických hodin. Vzhledem k množství hodin nad rámec
obvyklé dohody předsedající navrhl mírné zvýšení dotace ve výši Kč 35.000,NÁVRH USNESENÍ 9-2/2018:
SDH bude poskytnuta dotace ve výši Kč 35.000,HLASOVÁNÍ:
Lukáš Kováč - PRO
Iveta Barešová - PRO
Jana Truksová - PRO
Jan Vogl - PRO
Klára Kodýdková – PRO
Usnesení bylo schváleno

12. ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ
•
•
•

Schváleno rozpočtové opatření č. 10, které upravuje příjmy o částku
355.492,96 a výdaje o částku 265.717,20.
Byla dokončena oprava polní cesty na Ovčárna
Byla dokončena výměna parket na sále hospody – poděkování
všem, kdo pomáhali na brigádě při odstranění původního povrchu

13. DISKUSE
➢ Dotaz: Jsou parkety ještě nějak upraveny?
➢ Předsedající: Parkety jsou olejované, jednou za čas se musí pořádně
vyčistit, nejlépe strojově.
➢ Dotaz: V roce 2020 by měl být realizován vodovod, jaké budou dotace
➢ Předsedající: Dotace bývá ve výši 60% až 70% + navíc k tomu bývá
dotace od Kraje ve výši cca 2 miliónů. Obec musí mít k dispozici

➢
➢
➢
➢
➢
➢

minimálně 12 milionů. Na nějakou dobu se obec zadluží, ale počítáme
s tím, že se vše splatí po navrácení peněz z dotace
Dotaz: Není to střet zájmů, když jsou ve výboru rodinní členové
Předsedající: Ne, není, výbor nemá rozhodovací pravomoc.
Dotaz: Jak je to s pozemkem pod pozemkem/stavbou č. 115?
Odpověď: Pozemek je obecní.
Dotaz: Jak to vypadá s plotem okolo pomníku Rovnost všem?
Odpověď: Bylo podáno trestní oznámení. Celá věc je momentálně
v šetření PČR.

12. ZÁVĚR
V 18:30 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil
schůzi.

ZAPSALA:
Iveta Barešová, 15.12.2018

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:

--------------------Klára Kodýdková

---------------------Jan Vogl

---------------------------------------------------------Lukáš Kováč, starosta

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 2/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČICE
KONANÉHO DNE 15.2.2018

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:
USNESENÍ 1-2/2018:
Zasedání 1-2/2018 se bude řídit programem na pozvánce na Zasedání
zastupitelstva zveřejněné 5.12.2018.
USNESENÍ 2-2/2018:
Inventura obecního majetku proběhne v neděli 16.12.2018.
USNESENÍ 3-2/2018:
Výbory obce budou zřízeny podle návrhu, tzn. Výbor pro kulturu a sport,
předseda Jan Vogl, členové Josef Kohout a František Kopřiva, dále Výbor pro
obecní majetek – předseda Václav Pešta, členové Jarmila Peštová a Josef
Pešta a Výbor pro veřejná prostranství – předsedkyně Jana Truksová, členové
Kateřina Šedivá a Marie Truksová.
USNESENÍ 4-2/2018:
Rozpočet obce na rok 2019 bude schválen v podobě v jaké byl předložen,
včetně plánovaných investic. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
USNESENÍ 5-2/2018:
Střednědobý výhled rozpočtu bude schválen v předneseném znění a v
podobě, v jaké byl zveřejněn na UD 26.11.2018. Je přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ 6-2/2018:
Po vydání stavebního povolení bude starosta p. Lukáš Kováč pověřen
k podání žádosti o dotaci, v případě, pokud bude zveřejněná vhodná
dotační výzva.

USNESENÍ 7-2/2018:
Vyhláška o Místních poplatcích bude schválena v znění, v jakém byla
zveřejněna na úřední desce dne 29.11.2018.

USNESENÍ 8-2/2018:
Zastupitelstvo obce Pěčice pověřuje starostu p. Lukáše Kováče k zajištění
znaleckého posudku pro zjištění prodejní ceny pozemku.
USNESENÍ 9-2/2018:
SDH bude poskytnuta dotace ve výši Kč 35.000,ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
➢ Dotaz na úpravu parket.
➢ Dotaz na dotační možnosti pro výstavbu vodovodu a finanční
možnosti obce.
➢ Dotaz na čištění potočního koryta.
➢ Dotaz na možný střet zájmů u členů Výboru pro obecní majetek.
➢ Dotaz na vlastníka pozemku pod p.č. 115
➢ Dotaz na aktuální situaci kolem oplocení pomníku Rovnost všem
ZAPSALA:
Iveta Barešová, 15.12.2018

