
                                                    Usnesení  č. I/24/2022 
                         z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín,  
                 konaného dne 16. února 2022 od 19,00 hodin v místnosti budovy obecního    

                                     úřadu Pěčín ve 2. nadzemním podlaží.  

                                                 
 

           Veřejné zasedání zahájil v 19,00 hod starosta obce Pěčín. 
 
              Usnesení ZO č. I/24/2022/1 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
Zapisovatelem z jednání: Jaroslav Bergman 
Ověřovateli zápisu: Ing. Petr Janovec,  Miroslav Čámský 
              Pro:  7               Proti:      0       Zdržel se:    0 
 
               Usnesení ZO č. I/24/2022/2 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání  
               Pro:   7               Proti:     0        Zdržel se:    0 
 
               Usnesení ZO č. I/24/2022/3   
  Zastupitelstvo bere na vědomí  Rozpočtové opatření č. 12 /2021. 
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav fin. prostředků na účtech obce ke dni 31.1. 2021  
       a stav závazků a pohledávek.        
               Pro:    7                Proti:      0       Zdržel se:    0 
 
               Usnesení ZO č. I/24/2022/4   
  Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu dle zák. 106/1990Sb. za rok 2021. 
               Pro:   7                 Proti:      0       Zdržel se:    0 
 
                Usnesení ZO č. I/24/2022/5 
     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce. 
                 Pro:   7              Proti:       0         Zdržel se:  0 
 
                  Usnesení ZO č. I/24/2022/6 
     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru obce. 
                   Pro:   7              Proti:      0          Zdržel se:  0 
             
                    Usnesení ZO č. I/24/2022/7 

     Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2021 přísp. org. Základní škola a  
     mateřská škola Pěčín. Hospodářský výsledek z hlavní činnost za rok 2021  činí  119,61 Kč. 
     Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2021 činí  1 992,94 Kč.  
     Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ a Pěčín a účetní závěrku ZŠ a   
           MŠ Pěčín za rok 2021. 
                     Pro:   7                   Proti:    0        Zdržel se:   0 
          
                        Usnesení ZO č. I/24/2022/8 

            Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Pěčín za rok 2021      
      převést do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Pěčín.  Rezervní fond   
      bude použit v souladu s Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky   
       č.704. 
                        Pro:    7                 Proti:         0      Zdržel se:  0 



                              
                         Usnesení ZO č. I/24/2022/9 
             Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet přísp. org.ZŠ a MŠ Pěčín pro rok 2022  
        ve výši 420 000,-Kč  
                          Pro:   7                          Proti:            0              Zdržel se:   0 
                          
                           Usnesení ZO č. I/24/2022/10 
      Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022, 
      Příjmy: 9 950 620,00 Kč. Výdaje: 5 906 310,00 Kč. Přebytek ve výši 4 044 310,00 Kč 
       Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Přebytek rozpočtu bude využit v následujících   
       letech.  
        Zastupitelstvo schvaluje jako závazné ukazatele při schvalování rozpočtu paragrafy. 
                          Pro:    7                          Proti:            0              Zdržel se:   0 
                     
                            Usnesení ZO č. I/24/2022/11 
       Zastupitelstvo obce Pěčín schvaluje Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení   
       vedení el. energie č.4121673272 (stavba PDS-Pěčín, st.p.č.299/2 – úprava NN, kNN) 
                            Pro:    7                          Proti:             0             Zdržel se:   0 
                 
                            Usnesení ZO č. I/24/2022/12 

         Zastupitelstvo obce Pěčín schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného   
      břemene a dohodu o umístění stavby - Pěčín, p.č.4592, úprava NN, kNN , č- IV-12-    
      2008228/SOBS VB/07                       
                         Pro:    7                          Proti:             0             Zdržel se:   0 
 
                          Usnesení ZO č. I/24/2022/13 
               Zastupitelstvo obce schvaluje směnit pozemek č.parc. 1718/11 o výměře 25m2    
       v k.ú. Pěčín u RK ve vlastnictví obce Pěčín za  č.parc.836/4 o výměře 24m2 ve vlastnictví   
       Roman Daníček, Zdeněk Daníček a Jana Hlaváčková.  
                             Pro:    7                          Proti:             0             Zdržel se:   0 
  
                             Usnesení ZO č. I/24/2022/14 

               Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu směnou na pozemek č.parc. 1718/11    
       v k.ú. Pěčín u RK ve vlastnictví obce Pěčín za  č.parc.836/4 o výměře 25m2 ve vlastnictví   
       Roman Daníček, Zdeňka Daníčka a Jany Hlaváčkové.  
              Provedenou směnou pozemků budou smluvní strany zcela vyrovnány a nemají vůči    
        sobě v souvislosti s touto směnnou  smlouvou a předmětem směny žádné další nároky. 
                             Pro:    7                          Proti:             0             Zdržel se:   0 
                               
                           Usnesení ZO č. I/24/2022/15 
        Zastupitelstvo obce Pěčín nemá na základě předložené prezentace a sdělení podmínek          
       zástupcem  České pošty s.p. zájem na přechod  na Poštu Partner a provozování Pošty   
       Partner obcí Pěčín.  
                             Pro:    7                          Proti:             0             Zdržel se:   0 
  
 
 
          
                  
 
                        



                             Usnesení ZO č. I/24/2022/16 
                Zastupitelstvo obce Pěčín, příslušné podle §6 odst.5.písme) zákona č. 183/2006Sb.,o       
        územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon),za použití  §55 odst.1 stavebního   
        zákona projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Pěčín za období       
        05/2017- 09/2021, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 
            Zastupitelstvo obce Pěčín, příslušné podle §6 odst.5.písme) zákona č. 183/2006Sb.,o       
        územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodlo  o pořízení územního   
        plánu Pěčín a schvaluje pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu ve smyslu 
         § 43 odst. 3 stavebního zákona v platném znění. 
              Zastupitelstvo obce Pěčín, příslušné podle §6 odst.5.písm e) zákona č. 183/2006Sb.,o       
        územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje pokyny pro zpracování    
        návrhu územního plánu v rozsahu zadání (tj. Pokyny pro zpracování návrhu územního    
        plánu Pěčín), které jsou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Pěčín (bod 6). 
 
        -ustanovuje „určeným zastupitelem“ pro pořízení ÚP starostu obce Miroslava Petra 
        - schvaluje žádost obce o pořízení územního plánu Pěčín podle §6 odst. 6) písm. b)   
         stavebního zákona a uplatnění této žádosti v souladu s § 6 odst.1) písm. c) stavebního    
         zákona u příslušného úřadu územního plánování 
                           Pro:   7                           Proti:             0             Zdržel se:   0 
            
                           Usnesení ZO č. I/24/2022/17 

                    Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu a výsledek inventarizace  
           za rok 2021 a schvaluje inventurní závěr provedené inventury majetku obce za rok   
           2021. Inventurou nebylo zjištěno rozdílů. 
                           Pro:    7                       Proti:   0              Zdržel se:  0 
     
                            Usnesení ZO č. I/24/2022/18 

            Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí se     
            spol. Rokytnická voda s.r.o.. 
                           Pro:   7                        Proti:  0                 Zdržel se:  0 
                  

                             Usnesení ZO č. I/24/2022/19 

          Zastupitelstvo obce schvaluje provést akci - rozšíření zahrady u školy   
          – pokácení stromů, terénní úpravy, oplocení ve spolupráci s rodiči dětí ze školy a   
          s místními organizacemi. 
                             Pro:   7               Proti:      0        Zdržel se:  0 
           
                               Usnesení ZO č. I/24/2022/20                        
         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o plánovaných akcích na rok 2022. 
                             Pro:   7               Proti:      0        Zdržel se:  0 
 
                               Usnesení ZO č. I/24/2022/21 

           Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty a hajného Bc. Davida Jedličky. 
                             Pro:   7                           Proti: 0               Zdržel se: 0 
                    
      
 
 
 
 



                            Usnesení ZO č. I/24/2022/22 

        Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením DPP mezi ZŠ a MŠ Pěčín a ředitelkou školy 
        Mgr. Věrou Duškovou, Rokytnice v O. h., na činnosti – administrace projektu 
        financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání projektu - Moderní vyučování   
        v Pěčíně. 
                           Pro:    7                          Proti: 0                     Zdržel se: 0 
                               
                             Usnesení ZO č. I/24/2022/23 

                Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobý pronájem víceúčelového   
          sálu  SDH Pěčín na den 12.3.2022 – konání Hasičského plesu.  
                            Pro:   7                           Proti: 0                         Zdržel se: 0 
Diskuse:   
        p. xxxxx - led na obecní cestě za zemědělským střediskem. 
        p. xxxxxxxxx -co bude dále s obecní knihovnou. 
        p. xxxxx -zda nejsou dotace na opravu obecních cest. 
        
Zasedání skončeno ve 21:02 hod.  
        
 
 
 Bc. David Jedlička                                                            Miroslav Petr 
              místostarosta                                                               starosta obce  
 
 
 
ověřovatelé:  Miroslav Čámský                                                     ing. Petr Janovec 
 
 
zapisovatel:  Jaroslav Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


