NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LEDEN 2016
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2016 vám ještě jednou přeji hodně zdraví a zdárný průběh celého
roku se splněním alespoň částí předsevzetí daných na jeho počátku.
Tak jako to bývá zvykem, měsíc leden je měsícem uzávěrek, bilancování a hodnocení
uplynulého roku. Nejinak je tomu i v naší obci. V obecním zpravodaji se vás průběžně
snažíme informovat o akcích a veškerých událostech. Proto nechci zdlouhavě opakovat
to, co již bylo řečeno. Čekáme na podněty z řad vás občanů. Těch však přichází
minimum. Nejinak je tomu i v ostatních obcích.
Závěr roku, ani začátek nového do současnosti nemá nic společného se zimním
obdobím. Snad se srážkový deficit postupně vyrovná a nenaplní se předpovědi o suchém
období v tomto roce.
Možná se někomu zdá divné zabývat se neustále odpady. Je to však kategorie, na
které se v rámci života a veškerých druhů výroby nejvíce podílíme. Statistiky o
množstvích vyprodukovaných odpadů naší obce jsou toho důkazem. Jsem rád za to, že
procento lidí separujících odpad se navyšuje. Nikdy to nemůže být ideální, dělat proto
musíme stále. Zvyšuje se počet lidí, kteří si najdou čas a jdou na procházku okolím obce.
Potkává člověk místní i cizí s trekkingovými holemi, se psem, jak rázují přírodou.
Všichni jsme spjati s přírodou, a proto z ní nedělejme smeťáky. U některých ještě
přežívají názory, že odpad se v lese ztratí. Snad jich ubyde a přijdou na to, že separovat
odpad, nevyvážet popel do lesa a za to co se nedá vytřídit, zaplatit popelnici se vyplatí.
Snažím se sám i s vaší spoluprací likvidovat černé skládky za ty, kteří to ještě
nepochopili. Poslední odhozené pytle na Příšovice skončily v přestupkovém řízení a
pokutou 5.000,- Kč. Roční poplatek za popelnici je rozhodně nižší. U kontejnerů se
situace o vánocích zlepšila, přesto se našel jedinec, který daroval odložením obci
koberec na hřišti, koupelnovou skříňku u hasičárny apod. Přitom stačí takovou věc
odevzdat ve sběrném dvoře, kdy poplatek není zase tak vysoký nebo odevzdat při jiném
svozu (objemné kontejnery, nebezpečný odpad, ….) Pořád ale přetrvává, tady to mám
zadarmo. Věřím, že to jednou skončí a peníze vynaložené za takovou likvidaci bude
možno využít účelněji. Děkuji.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
90 let pan Václav Fibrich
75 let paní Jiřina Bažantová
65 let pan Josef Hobelant
65 let pan Josef Zoubek
60 let pan Pavel Vlček
50 let paní Jitka Mohelská
Našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, radosti,
spokojenosti a štěstí.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 2. 1. Ples TaPŠ ILMA
SO 9. 1. Myslivecký ples
SO 30. 1. EX Drůbežářský ples, hraje skupiny GEMINI ze Železného Brodu

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 21. ledna od 19 hodin v salónku
restaurace.
Program jednání:
zahájení a schválení programu, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové
služebnosti, směnná smlouva, kupní smlouva, odměny ZO, různé, diskuse, usnesení.

NABÍDKY
1. Nevíte si rady s daněmi? Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování
daňových přiznání - daň z příjmů FO, PO, DPH, silniční daň, atd. Kontakt:
Hana Prokorátová, Pěnčín 105, tel. 739 177 401, hana.prokoratova@seznam.cz
2. Ve vašem okolí nabízíme suché uhlí bez mouru. Ledvické uhlí ořech I, ořech II,
kostka a dále i dovozové. Doprava a ukládka zdarma. V případě zájmu nebo
dotazů volejte : 315 765 765

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za poskytnutí finančního daru pro mého manžela firmě MT Oil Pěnčín.
Soňa Libenská

CVIČENÍ JÓGY
pokračuje v pátek 8. 1. od 16.30 hodin

KNIHOVNA
bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

EVIDENCE OBYVATEL
V naší obci je přihlášeno k trvalému pobytu k 31. 12. 2015 671 obyvatel. Z toho
v Albrechticích 33, na Červenici 47, v Kamení 23, v Pěnčíně 459, ve Střížovicích 17, ve
Vitanovicích 75 a v Zásadě 17 obyvatel. V roce 2015 se narodilo 10 dětí (Knut Laššo,
Eliáš Strecker, Sebastien Milan Čepelík, Amélie Josefína Brožová, Kristián Filip Škréta,
Egon Krössl, Ela Šlechtová, Patricie Janečková, Filip Švancar, Eva Černá). Přihlásilo se
13 obyvatel, odhlásili se 8 obyvatel a zemřelo 10 občanů (Anna Hozdecká, Jaroslava
Hajná, Václav Vinš, Věra Hyková, Danuše Hobelantová, Alena Sluková, Milada
Kaprasová, Josef Stoklasa, Miroslav Sál, Josef Konopka).

PRODEJ BRAMBOROVÉ SADBY
Odrůdy rané: Impala, Monika (nová odrůda)
Odrůdy polorané: Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali
Odrůdy pozdní: Dita.
Objednávky na sadbu se přijímají do 15. února 2016 u p. Odcházela: mobil 732 212 455
– nejlépe večer a u pí Odcházelové v Pěnčíně v obchodě – osobně.

Výdej bude proveden ve 2 termínech a to v sobotu 5.3. a v sobotu 12.3. 2016 vždy od
9.00 do 11.00 hodin na rampě ve Svijanském Újezdě.
Cenu nelze zatím stanovit, bude se odvíjet od současného stavu na trhu. Předpokládaná
cena je asi okolo 15,- Kč/kg (jako vloni) V případě nedodání některé z odrůd bude
zákazníkovi nabídnuta rovnocenná odrůda. Baleno do 25 kg pytlů.
UPOZORNĚNÍ: bude se vybírat záloha 500 Kč/100 kg.

ZPRÁVY ZŠ a MŠ
Nejdříve dovolte, abych všem čtenářům tohoto zpravodaje jménem naší školy popřála
vše nejlepší, mnoho úspěchů, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2016.
Pro děti i nadále připravujeme akce k jejich mimoškolnímu vyžití. Pro případ další zimy
bez sněhu a ledu přichystaly p. učitelky pro děti zimní radovánky alespoň na zimním
stadionu v Liberci, kam si děti z MŠ, popřípadě i ze ZŠ pojedou zabruslit.
Hlavní událostí v naší školní práci bude zápis prvňáčků do školy na školní rok
2016/2017.
Tento zápis proběhne ve středu 20. 1. v době od 14 hodin do 16 hodin. Rodiče dětí doloží
při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte. Na všechny děti i jejich rodiče, kteří
k zápisu přijdou, se již těšíme a děkujeme jim za jejich přízeň.
Školní ples se v letošním roce bude konat v sobotu 20. února za obdobných podmínek
jako v jiných letech. Na tento ples všechny srdečně zveme a zároveň prosíme všechny
naše příznivce, kteří mohou přispět nějakými cenami do naší tomboly, aby takto
podpořili úroveň našeho plesu. Děkujeme.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 3.12.
Usnesení č. 45/15/5
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 46/15/5
ZO schvaluje darovací smlouvu s Mikroregionem Jizera, Příšovice 60, IČ: 70226342 na
zahradní traktor John Deere X300R a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka
k podpisu této darovací smlouvy.
Usnesení č. 47/15/5
ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na p.p.č. 708/2 v k.ú. Kamení, Obec
Pěnčín uzavřenou mezi vlastníkem pozemku Obcí Pěnčín, IČ: 00263095 a oprávněnou
osobou. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729065, zastoupená spol. s r.o. DEHES, Palackého 190, Turnov, IČ 46506284.
Usnesení č. 48/15/5
ZO po projednání protokolu o provedení veřejnosprávní kontroly ze dne 26. 10. 2015
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pěnčín k 31. 12. 2014 bere na vědomí závěr
z provedené veřejnosprávní kontroly včetně navrhovaných opatření.
Usnesení č. 49/15/5
ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků dle geom. plánu č. 551-70/2015 a to
díl „c“ o výměře 235 m2 z poz.p.č. 1059/1 v k.ú. Pěnčín za díl „a“ o výměře 235 m2
z pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Pěnčín.
Usnesení č. 50/15/5
ZO souhlasí se zveřejněním záměru koupě p.p.č. 1059/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Pěnčín.

Usnesení č. 51/15/5
ZO schvaluje plán inventur na rok 2015 s inventarizační komisí v tomto složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Šáral
Členové: Ing. Karel Bičík, Růžena Hurtová, Drahomír Ťukal
Usnesení č. 52/15/5
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 5/15 ve výši 87.000 Kč jak v příjmech tak i výdajích.
Usnesení č. 53/15/5
ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016. Příjmy ve výši 8.280 tis. Kč, výdaje ve
výši 12.220 tis. Kč. Financování ve výši 3.940 tis. Kč je kryto přebytkem předchozího
roku.
Usnesení č. 54/15/5
ZO schvaluje zařazení realizace těchto akcí do plánu na rok 2016 – 2017:
Zateplení kabin ve sportovním areálu.
Obnova veřejného osvětlení.
Rekonstrukce části návsi.
Projektová dokumentace na vjezd do bývalých pařníků.
Nebytové prostory v přízemí budovy OÚ.
Zklidnění provozu na průtahových komunikacích obce.
Usnesení č. 55/15/5
ZO schvaluje odměnu ve výši 10.000 Kč ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Pěnčín paní Mgr. Janě Seiwaldové.
Usnesení č. 56/15/5
ZO schvaluje darovací smlouvu č. OLP/3197/2015 uzavřenou mezi Libereckým krajem
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508, zastoupeným Martinem Půtou,
hejtmanem a Obcí Pěnčín, se sídlem 463 45 Pěnčín 62, IČ: 00263095, zastoupenou Ing.
Karlem Bičíkem, starostou obce na bezúplatný převod p.p.č. 1007/8 o výměře 49 m2,
ost.plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pěnčín Obec Pěnčín.

HOSPODAŘENÍ OBCE PĚNČÍN K 31. 12. 2015
tř. 1 Daňové příjmy
tř. 2 Nedaňové příjmy
tř. 3 Kapitálové příjmy
tř. 4 Přijaté transfery

Schválený
rozpočet
6 620 425
1 146 995
1 000
122 000

úprava rozpočtu
6 366 625
1 442 825
152 000
123 800

skutečnost
7 195 006,87
1 320 665,15
151 230
245 800

%
113
91,5
99,5
198,5

Příjmy celkem
tř. 5 Běžné výdaje
tř. 6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

7 890 420
7 440 420
2 950 000
10 390 420

8 085 250
7 035 250
3 550 000,00
10 585 250

8 912 702,02
5 240 200,34
2 264 256,91
7 504 457,25

110,2
74,5
63,8
70,9

Financování

2 500 000

2 500 000

1 408 244,77
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