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Zápis č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov,
konaného dne 30.08.2015 od 20:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

---

Zapisovatel:

Jana Mrázová

1) zahájení - program
Ověřovatelé zápisu byli stanoveni: Jaroslava Šimordová 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: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Program byl schválen.
2) Stávající cena vodného a stočného v obci Pěčnov
Návrh usnesení č. 102:
Zastupitelstvo obce Pěčnov ruší usnesení č. 64 ze dne 19.2.2015, kterým se stanovuje cena
za vodné a stočné v obci Pěčnov na 50,- Kč za m3 odebrané vody, s účinností od 01.07.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 2

Proti: 5

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

(jmenovitě - pro: Milada Podlešáková, Stanislav Falář; proti: Mgr. Miroslav Král, Bc. Stanislav
Falář, Martin Vojta, Jaroslava Šimordová, Jana Mrázová)
Usnesení č. 102 nebylo schváleno.
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3) Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce Pěčnov bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce Pěčnov ze dne
28.06.2015, kterou předložila předsedkyně Jana Mrázová – bez návrhu na usnesení.
4) Žádost o prominutí platby za vodu – Mikeš Václav
Zastupitel Bc. Stanislav Falář navrhl, oproti podané žádosti, kterou žadatel podal návrh na
zaplacení částky, která by se vypočítala z průměru odebrané vody za předchozí období, aby
se na celé částce podílela stejným dílem obec a žadatel.
Návrh usnesení č. 103:
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje návrh Bc. Stanislava Faláře, aby fakturu za vodné a
stočné v částce 13.440,- Kč za období od 01.01.2015 do 30.06.2015 zaplatila stejným dílem
obec a Václav Mikeš.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 103 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
5) Návrh rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2015
Návrh usnesení č. 104:
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje změnu č. 4 rozpočtu na rok 2015 podle předloženého
návrhu:
- Zvýšení příjmů rozpočtu na částku 1.950.806,- Kč,
- Zvýšení výdajů rozpočtu na částku 3.100.806,- Kč,
- Změny ve výdajích rozpočtu v částce 130.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 104 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

6) Dodatek č. 7 ke smlouvě o úvěru ČS, a.s.
Návrh usnesení č. 105:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo uzavřít Dodatek č. 7 ke smlouvě o úvěru č.
2108/05/LCD ze dne 27.09.2005 se společností Česká spořitelna, a.s. o vzdání se zástavního
práva k pozemku parc. č. st. 60 v k.ú. Pěčnov a pověřuje starostu podpisem dodatku a
vyřízením celé věci.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 105 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
7) Žádost o finanční příspěvek – Jihočeské centrum zdravotně postižených
Návrh usnesení č. 106:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo poskytnout finanční příspěvek 1.000,- Kč
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 7

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 106 nebylo schváleno.
8) Roční příspěvek obce 2015 – MAS Šumavsko
Návrh usnesení č. 107:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo poskytnout příspěvek organizaci MAS Šumavsko, z.s.
na rok 2015 ve výši 4,- Kč na jednoho obyvatele obce s trvalým pobytem v obci Pěčnov ke
dni 31.12.2014 a pověřuje starostu vyřízením, případně podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 107 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

9) Žádost o výsadbu živého plotu na poz. parc. č. 112/1 – Marie Ruběšová
Návrh usnesení č. 108:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou živého plotu na pozemku parc. č. 112/1 v k.ú.
Pěčnov a pověřuje starostu jednáním s žadatelkou o konkrétních podmínkách výsadby.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 108 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
10) Různé
R2) Dodatek č. 1/2015 příkazní smlouvy
Starosta informoval o změně příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r. o., kterou
informoval o změně statutárního orgánu obce Pěčnov a která následně vypracuje a zašle
k podpisu dodatek příkazní smlouvy a plnou moc, kdy v dodatku se mění pouze statutární
orgán obce; ostatní články smlouvy budou ve stejném znění, tedy nezměněny.
Návrh usnesení č. 109:
Zastupitelstvo obce Pěčnov rozhodlo souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1/2015 příkazní
smlouvy uzavřené dne 29.09.2014 se společností Stavební poradna, spol. s r. o. se sídlem
Průběžná 48, České Budějovice a současně s podpisem plné moci a pověřuje starostu
podpisem dodatku a vyřízením celé věci.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
R2) Nástěnka v nové výstavbě
Zastupitelstvo obce Pěčnov bere na vědomí možnost umístit do nové zástavby v obci Pěčnov
nástěnku na reklamní sdělení s tím, že na dalším jednání zastupitelstva bude předložena
cenová nabídka, podmínky umístění a návrh místa pro její možné umístění – bez návrhu na
usnesení.
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11) Diskuse
Nebyl žádný příspěvek.
12) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 23:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30.08.2015

Zapisovatel:

Jana Mrázová

Ověřovatelé: Jaroslava Šimordová ………….…………………………

Milada Podlešáková ………….…………………………

Starosta:

Mgr. Miroslav Král

………….…………………………
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