Zápis č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov,
konaného dne 05. 05. 2021 od 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v
Pěčnově.

Přítomni: Ing. Miroslav Vojta, Stanislav Falář, Pavlína Kolářová, Luboš Krejčíř, Josef
Mráz
Omluveni: Blanka Ženíšková
Zapisovatel: Pavlína Kolářová
Ověřovatelé zápisu byli stanoveni: Stanislav Falář, Josef Mráz

1. Zahájení – program
Zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce.
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu jako celku .
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0. Program byl schválen.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje následující program zasedání.
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu,
2. Informace o rozpočtovém opatření č. 3,
3. Schválení žádosti o dotaci na opravu obecních chodníků,
4. Schválení žádosti o dotaci na vybavení SDH Pěčnov,
5. Diskuse,
6. Závěr.

2. Informace o rozpočtovém opatření č. 3
Návrh usnesení č. 86
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 obce Pěčnov.
Zastupitelé byli bez výhrad. Poté bylo hlasováno o jejich schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 86 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo rozpočtové opatření č. 3.

3. Schválení žádosti o dotaci na opravu obecních chodníků
Návrh usnesení č. 87
Zastupitelstvo obce Pěčnov bylo starostou obce seznámeno s možností
čerpání dotace na opravu obecních chodníků. Zastupitelé byli bez výhrad. Poté
bylo hlasováno o jeho schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 87 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
obecních chodníků. Starosta obce byl pověřen vypracováním žádosti o dotaci.

4. Schválení žádosti o dotaci na vybavení SDH Pěčnov
Návrh usnesení č. 88
Zastupitelstvo obce Pěčnov bylo starostou obce seznámeno s možností
čerpání dotace na vybavení SDH Pěčnov. Zastupitelé byli bez výhrad. Poté bylo
hlasováno o jeho schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 88 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení
SDH Pěčnov. Starosta obce byl pověřen vypracováním žádosti o dotaci.

5. Diskuse
Při diskusi vystoupil p. Mráz s žádostí o pronájem cca 50m2 na obecním pozemku
parc. č. 452, na LV 10001 v katastrálním území Pěčnov. Zastupitelé zařadili tento
bod jako další návrh usnesení s č. 89.
Návrh usnesení č. 89
Zastupitelstvo obce Pěčnov bylo seznámeno s žádostí o pronájmu cca 50m2 na
obecním pozemku parc. č. 452, na LV 10001 v katastrálním území Pěčnov. Cena
byla stanovena dle cen v místě obvyklých. Tato část pozemku bude
pronajímána za 350 Kč/rok. Podepsána bude na kalendářní rok. Zastupitelé byli
bez výhrad. Poté bylo hlasováno o jeho schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 89 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje podání žádosti o pronájmu cca 50m2 na
obecním pozemku parc. č. 452, na LV 10001 v katastrálním území Pěčnov. Cena
byla stanovena dle cen v místě obvyklých. Tato část pozemku bude
pronajímána za 350 Kč/rok. Podepsána bude na kalendářní rok. Starosta obce
byl pověřen vypracováním pachtovní smlouvy s p. Mrázem.
Další bod do diskuse přidal starosta obce. Navrhl následnou montáž zábradlí na
vodní nádrži Pěčnov. Jedná se o stranu nádrže směrem k Drozdovskému potoku.
S tímto zábradlím v projektu nebylo počítáno. Zastupitelé se shodli na tom, že
instalace zábradlí není nutná.
14. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 05. 05. 2021.

Zapisovatel: Pavlína Kolářová

………………….

Ověřovatelé: Josef Mráz

………………….

Stanislav Falář

Starosta:

………………..

Ing. Miroslav Vojta ……………….
razítko obce

