Zápis č. 11
ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov,
konaného dne 10. 09. 2020 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v
Pěčnově.

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

1. Zahájení – program
Zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov bylo zahájeno v 18:00 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 .
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu,
2. Provoz HZS Pěčnov,
3. Informace o rozpočtovém opatření č. 7 a č. 8,
4. Schválení opravy a servisu ČOV,
5. Návrhy na POV v období od r. 2021 – 2026,
6. Informace o výběru firmy na výsadbu zeleně z programu POV,
7. Informace o výběru firmy na pořízení výpočetní techniky do obecní knihovny z
programu MAS Šumavsko,
8. Schválení kulturních akcí v obci na podzim – zima,
9. Různé,

10. Diskuse,
11. Závěr.

Zastupitelstvo se dohodlo, že bod 2 bude projednáván jako poslední.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu jako celku.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje následující program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0. Program byl schválen.

2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 a č. 8.
Návrh usnesení č. 63
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 7 a č. 8 obce
Pěčnov. Zastupitelé byli bez výhrad. Poté bylo hlasováno o jejich schválení.
Výsledek hlasování:

Pro:

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 63 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.

3. Schválení opravy a servisu ČOV
Návrh usnesení č. 64
Zastupitelstvo obce Pěčnov bylo starostou seznámeno se o nutnosti provedení
opravy a servisu na ČOV Pěčnov. Filtrační segment je zcela nefunkční a hrozí
zničení a následná výměna celé technologie na filtraci sedimentů. Bude nutné
vyvézt celý obsah ČOV. Po vyčištění ČOV se provede výměna
provzdušňovacích elementů, instalace nových provzdušňovacích rozvodů a
zprovoznění nefunkčního míchacího zařízení. ČOV bude nutné po dobu její
opravy odstavit. Doba odstávky je plánovaná na max. 5 dnů. Poté bylo
hlasováno o jeho schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 64 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo toto usnesení a pověřila starostu obce s jeho
realizováním v nejbližším možném termínu.

4. Návrhy na POV v období od r. 2021 – 2026
Návrh usnesení č. 65
Starosta obce seznámil zastupitele s POV obce Pěčnov na období od r. 2021 –
2026. Byly sepsány návrhy, které budou zapracovány do nového plánu POV.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 65 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo toto usnesení a pověřila starostu obce s
realizováním nového POV obce Pěčnov na období od r. 2021 – 2026.
Vypracovaný návrh bude předložen na příštím zastupitelstvu obce Pěčnov.
5. Informace o výběru firmy na výsadbu zeleně z programu POV
Návrh usnesení č. 66
Starosta obce seznámil zastupitele s výběrem firmy na výsadbu zeleně z
programu POV v obci Pěčnov. Zastupitelé byli bez výhrad. Poté bylo hlasováno
o jejich schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 66 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo výběr firmy na výsadbu zeleně z
programu POV v obci Pěčnov a zároveň pověřilo starostu s realizací výsadby
touto firmou. Termín dokončení výsadby je do 31. 12. 2020.
6. Informace o výběru firmy na pořízení výpočetní techniky do obecní knihovny
z programu MAS Šumavsko
Návrh usnesení č. 67
Starosta obce seznámil zastupitele s výběrem firmy na pořízení IT vybavení do
obecní knihovny v obci Pěčnov. Do obecní knihovny bude zapotřebí dodělat
LAN rozvody internetu a nainstalování techniky pro provoz obecních knihoven.
Zastupitelé byli bez výhrad. Poté bylo hlasováno o jejich schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 67 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo výběr firmy na pořízení IT vybavení do
obecní knihovny v obci Pěčnov. Zastupitelstvo pověřilo starostu s realizací
nákupu IT touto firmou a následným zprovozněním internetu v obecní
knihovně. Termín dokončení je do 31. 12. 2020.

7.Schválení kulturních akcí v obci na podzim – zima
Návrh usnesení č. 68
Starosta obce seznámil zastupitele s programem kulturních akcí v obci Pěčnov
na podzim a zimu. V plánu jsou pouť, podzimní vycházka do přírody s
přednáškou, cestovatelské přednášky, zpívání u vánočního stromku, pletení
věnečků a zdobení perníčků, mikulášská besídka, dárečky pod obecním
stromkem a dětské odpoledne v zasedací místnosti OÚ Pěčnov. Zastupitelé
byli bez výhrad. Poté bylo hlasováno o jejich schválení.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 68 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo plánované kulturní akce v obci Pěčnov.
Zastupitelstvo pověřilo starostu s realizací všech plánovaných kulturních akcí.
8. Provoz HZS Pěčnov
Návrh usnesení č. 69
Starosta obce spolu s Janem Šímou ml. seznámili zastupitele s programem a
prací HZS Pěčnov. Po vzájemné dohodě se všichni usnesli, že se pokusíme
obnovit dětskou skupinu HZS Pěčnov. Bude připraven nábor nových členů a
na výroční schůzi HZS budou všichni představeni a přivítáni. Zastupitelé byli
bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 69 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Pěčnov schválilo program a rozšíření HZS Pěčnov o nové
juniorské družstvo. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce s podporou a
pomocí při založení juniorského družstva HZS Pěčnov.
9. Různé
Zastupitelé řešili zajištění přípravy na pouť za pomoci HZS Pěčnov. Pouť bude dne
10. 10. 2020. Bude nutné připravit kapličku, občerstvení a zajištění kapely na
pouťovou oslavu.
10. Diskuse
Jan Šíma ml. Spolu s HZS Pěčnov si vzali na starost vyčištění a prořezávku v
obecním lese. Zařídili také zapůjčení mulčovacího stroje do lesního porostu.

9. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 09. 2020.

Zapisovatel: Pavlína Kolářová

…………………..

Ověřovatelé: Blanka Ženíšková …………………..
Stanislav Falář

Starosta:

…………………..

Ing. Miroslav Vojta …………………..

razítko obce

