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Zápis č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov,
konaného dne 02.11.2017 od 18:00 hodin
Přítomni:

Mgr. Miroslav Král, Bc. Stanislav Falář, Jana Mrázová, Jaroslava Šimordová,
Stanislav Falář, Milada Podlešáková

Omluveni:

Martin Vojta

Zapisovatel:

Jana Mrázová

1) zahájení - program
Ověřovatelé zápisu byli stanoveni: Stanislav Falář a Milada Podlešáková
K návrhu programu jako celku nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu jako celku.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Program byl schválen.
2) Rozpočtová opatření rozpočtu na rok 2017
Návrh usnesení č. 231:
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje změnu č. 5 rozpočtu na rok 2017 podle předloženého
návrhu:
- zvýšení příjmů rozpočtu na částku 2.193.311 Kč,
- zvýšení výdajů rozpočtu na částku 4.029.311 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 231 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

3) Střednědobý výhled rozpočtu obce Pěčnov
Návrh usnesení č. 232:
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Pěčnov do roku 2020
podle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 232 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
4) Žádost o upravení komunikace a povolení vjezdu – Falářovi čp. 59
Návrh usnesení č. 233:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo povolit vjezd z pozemku parc.č. 33/52 v k.ú. Pěčnov
na místní komunikaci parc.č. 33/56 v k.ú. Pěčnov přes pozemek parc.č. 33/47 v k.ú. Pěčnov
a pověřuje starostu vydáním povolení.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 233 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
Návrh usnesení č. 234:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo upravit místní komunikaci parc.č. 33/46 v k.ú. Pěčnov
podle předloženého návrhu v žádosti a pověřuje starostu výběrem zhotovitele a podpisem
smlouvy s ním.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 234 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

5) Nový vrt na pitnou vodu
Návrh usnesení č. 235:
Zastupitelstvo obce Pěčnov souhlasí s rozhodnutím výsledku výběrového řízení a rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo se společností V.H.S.H. s.r.o., se sídlem Ptákovická 489, 38601
Strakonice, IČO: 49060392, DIČ: CZ49060392, na akci „Pěčnov – zdroj podzemní vody“
v obci Pěčnov podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy se
zhotovitelem.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 235 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
6) Program obnovy venkova 2018
Návrh usnesení č. 236:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo v rámci Programu obnovy venkova Pěčnov vybudovat
zastřešené stání pro nádoby na směsný a tříděný odpad u řadových domů čp. 36 a 37
v Obci Pěčnov a pověřuje starostu vypracováním projektu, zadáním žádosti o dotaci na
Jihočeský kraj a učinit všechna opatření pro výběr zhotovitele.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 236 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
7) Žádost o finanční příspěvek – Hájenská keramika
Návrh usnesení č. 237:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět žádosti od společnosti Hájenská keramika
podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 237 nebylo schváleno.
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Návrh nebyl přijat.

8) Nabídka publikace – Senior v bezpečí
Návrh usnesení č. 238:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět nabídce na nákup publikací Senior v bezpečí
od společnosti Antišmějdi s.r.o. podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 238 nebylo schváleno.
9) Odpadové hospodářství
Zastupitelé obce Pěčnov berou na vědomí postavení obce Pěčnov v soutěži Jihočeský
odpadový přebor 2017 – bez návrhu na usnesení.
10) Nabídka kurzů pro zastupitele
Zastupitelé obce Pěčnov berou na vědomí možnost kurzů pro zastupitele obce a zhodnotí
možnost se přihlásit na kurz – bez návrhu na usnesení.
11) Nabídka – Sdružení místních samospráv ČR
Návrh usnesení č. 239:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět nabídce na vstup do Sdružení místních
samospráv ČR podle předloženého návrhu a pověřuje starostu vyplněním a podpisem
členské přihlášky.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 239 nebylo schváleno.
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Návrh nebyl přijat.

12) Nabídka – Strategický rozvojový plán
Návrh usnesení č. 240:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět nabídce Ing. Petra Šiky na vytvoření
Strategického plánu obce Pěčnov podle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho
zadáním a podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 240 nebylo schváleno.
13) Různé
R1) Žádost o finanční příspěvek – Prevent
Návrh usnesení č. 241:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět žádosti od společnosti Prevent 99 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 241 nebylo schváleno.
R2) Žádost o finanční příspěvek – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
Návrh usnesení č. 242:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo vyhovět žádosti od společnosti Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 242 nebylo schváleno.

-5-

Návrh nebyl přijat.

14) Diskuse
D1) Návrh místostarosty uspořádat v roce 2018 akci „Setkání rodáků po 20 letech“.
15) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 02.11.2017
Zapisovatel: Jana Mrázová
Ověřovatelé: Milada Podlešáková ………….…………………………

Starosta:

Stanislav Falář

………….…………………………

Mgr. Miroslav Král

………….…………………………
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