NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

DUBEN 2017
Vážení spoluobčané,
ani změna času nemůže zabránit nástupu jara se vším všudy. Ptáci zpívají ještě za tmy, slunce již
začíná sílit a žene nás do jarních prací. V těch spočívá úklid všeho druhu. Zejména je to vidět na tom, jak
se plní kontejner na bioodpad. K tomuto bych chtěl připomenout, že u toho je to opět o využití prostoru.
Zákon sice uvádí, že původcem odpadu je obec. Když ale přivezete odpad, tak bych chtěl požádat ty
mladší, jestli by nebyli schopni případně dovezený odpad sešlápnout a tím by kontejner byl ještě schopný
přijímat odpad. Je zbytečné vyvážet vzduch.
Ve zpravodaji jste informováni o velkých kontejnerech, u těchto bych vás chtěl požádat opět o
využití jejich prostoru a hlavně donést to, co do nich patří. Pokud má někdo zájem, tak mu mohu ukázat,
kolik pytlů se donese a jaký prostor je v garáži u hasičárny zaplněn odpadem. Díky těm, kteří třídí. Když
u některých neustále převažuje názor, platím popelnici, tak co mi bude kdo nařizovat třídit. Není to žádné
nařízení, ale měl by to dělat automaticky každý sám.
Začali jsme s jarním úklidem, ale každý den se objevují odpadky typu vajgly, krabičky od cigaret,
použité kapesníčky. Přitom síť odpadkových košů je dle mého dostatečná. O dírách na silnicích vím a je to
věc Správy silnic LK, ale v současné době ještě neběží obalovna, tak musíme počkat.
Někteří si všimli zaměřování na hřbitově. K tomuto chci dodat, že proběhlo zaměření, jak
prostorové tak jednotlivých dřevin, které budou upraveny, a kolem urnových hrobů bude letos vysázen
místo starých tújí nový živý plot.
S nástupem jarních prací bych vás chtěl upozornit, že pokud by chtěl někdo z vás pálit klest ve větším,
tak se o postupu informujte na webových stránkách HZS Liberec a ušetříte si případné starosti. Je to vše
bezplatné.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
70 let paní Božena Pilařová
60 let pan Josef Hauzr
70 let pan Jaroslav Šlechta
55 let pan Lubomír Mohelský
65 let paní Jarmila Marešová
55 let paní Zdeňka Tchelidze
60 let paní Hana Pirohová
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
NE 2. 4. taneční
PÁ 7. 4. taneční - prodloužená
ČT 13. 4. taneční
PÁ 21. 4. taneční
NE 23. 4. taneční
PÁ 28. 4. taneční – prodloužená

ZPRÁVA Z KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 21. dubna v 16.30 hodin v mateřské škole.

KONTEJNERY NA ODPAD
V pátek 21. 4. budou do jednotlivých částí obce přistaveny kontejnery SČKS. Do nich
můžete odkládat tento odpad: lepenku, nábytek, matrace, koberce. Do kontejnerů NEPATŘÍ:
tráva, větve, noviny, časopisy, televizory, chladničky, pneumatiky, kovový odpad ani
nebezpečný odpad. Kontejnery budou přistaveny v Pěnčíně na Vinohradech, na návsi, ve
sportovním areálu, na Kamenci, dále ve Vitanovicích, Albrechticích a Zásadě. Odpad
neodkládejte mimo přistavené kontejnery. Děkujeme.

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
Jaro je v plném proudu a i u nás ve škole je program na následující období v souladu s jarem a
jarními svátky. Jako již každý rok, projde vsí jarní průvod dětí vynášejících Moranu. Kromě jiných
příprav na Velikonoce bude ve škole uspořádána soutěž o nejpěkněji malované vajíčko.
Školní děti budou mít pak volno od čtvrtka 13. 4. do pondělka 17. 4. I ve školce se děti se
svými učitelkami budou pilně připravovat na oslavu Velikonoc. Kromě velikonočních příprav jsou pro
děti připravena i divadelní představení, sportovní akce a „Den čarodějnic“.
Kromě dubnových akcí se již také pilně připravujeme na květnovou besídku.
ZÁPISY
V letošním roce je posunut termín zápisu do základní i mateřské školy. Zápis do základní školy
proběhne 6. 4. v době od 14 do 16 hodin. Rodiče dětí s sebou přinesou rodný list dítěte a
občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců.
Zápis do MŠ se bude konat 4. 5. Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách a na
letáčcích.
Změna v provozním režimu MŠ a ZŠ v Pěnčíně
Na schůzce s rodiči v MŠ bylo dohodnuto, že v MŠ bude prodloužen denní provoz do 16 hodin. Stejně
tak bude prodloužen provoz i ve školní družině.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obecní úřad v Pěnčíně, Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně a TJ Sokol Pěnčín Vás srdečně
zvou na STAVĚNÍ MÁJE – PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se bude konat v neděli 30.
dubna 2017 od 18.00 hodin ve sportovním areálu. Občerstvení zajištěno – víno (na zahřátí
i svařené), pivo, limo, buřty z udírny. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina DLK
(„DUO LÁĎA A KAREL). Po setmění nebude chybět lampionový průvod (lampiony děti
dostanou na místě). V případě nepříznivého počasí plánujeme akci přesunout do kulturního
domu.
Těšíme se na Vás!

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
připomíná pro přihlášené do divadla F. X. Šaldy v Liberci na legendární
shakespearovskou komedii „Veselé paničky Windsorské“, že se jede ve čtvrtek 20.
dubna 2017 v 18.00 hodin z pěnčínské návsi.

STŘÍŽOVICKÝ PROGRAM
1. Střížovická o.s. a její sezóna 2017:
Zdravíme ze Střížovic,
Na zimní měsíce jsme se vám odmlčeli, ale teď už zase bude sezóna v plném proudu. Posuďte
sami.
Neděle 2. 4. 2017 - 1. jarní XC závod ve 12:00
Závod povede na XC okruhu o délce 3 km v okolí Střížovic, počet kol dle domluvy se
závodníky na místě, startovné 100,-Kč, občerstvení zajištěno.
Sobota 22. 4. 2017 - 3hours MTB od 19:00
3 hodinový závod s umělým osvětlením na kolech a hlavách, opět na XC okruhu, startovné

100,-, občerstvení zajištěno.
Neděle 23. 4. 2017 - KINDERCUP od 11:00
Dětské závody na odrážedlech a kolech všech věkových kategorií. Prezentace od 10:00,
závody odrážedel a smráďat proběhnou na dvorku a trávníku v okolí statku, smradi a velký
smradi budou kroužit na XC okruhu cca 1,5 km dlouhém v okolí Střížovic, startovné 50,-Kč,
občerstvení zajištěno.
Sobota 22. 4. 2017 - 3hours MTB od 19:00
3 hodinový závod s umělým osvětlením na kolech a hlavách, opět na XC okruhu, startovné
100,-, občerstvení zajištěno.
Neděle 23. 4. 2017 - KINDERCUP od 11:00
Dětské závody na odrážedlech a kolech všech věkových kategorií. Prezentace od 10:00,
závody odrážedel a smráďat proběhnou na dvorku a trávníku v okolí statku, smradi a velký
smradi budou kroužit na XC okruhu cca 1,5 km dlouhém v okolí Střížovic, startovné 50,-Kč,
občerstvení zajištěno.

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 15. 03. 2017 v KD Pěnčín
Usneseni č. 1/17/1
9/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 2/17/1
9/0/0
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2016.
Usnesení č. 3/17/1
9/0/0
ZO schvaluje měsíční odměny poskytované členům ZO na základě nařízení vlády č. 414/2016 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev počínaje dnem: 1. 4. 2017.
Neuvolněný místostarosta:
pevná složka 8325,-Kč + příplatek 1447,-Kč; tj. celkem 9772,-Kč
předsedové výborů: 976,-Kč + příplatek 311,-Kč; tj. celkem 1287,-Kč
členové ZO: 311,-Kč + příplatek 200,-Kč; tj. celkem 511,-Kč
Usnesení č. 4/17/1
9/0/0
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČO: 00263095 za rok 2016, čj. LK-0146/16NOV ze dne 31.
1. 2017 s výsledkem přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky - bez výhrad.
Usnesení č. 5/17/1
9/0/0
ZO po předložení výkazu Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy ÚSC, inventarizační zprávy a zprávy o
přezkoumání hospodaření auditorem k 31. 12. 2016 a jejich projednání schvaluje účetní uzávěrku Obce Pěnčín
k 31. 12. 2016.
Usnesení č. 6/17/1
9/0/0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-4013025/003 na p.p.č. 2461 v k.ú.
Pěnčín, Obec Pěnčín uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, IČO: 00263095 a oprávněnou Energetickou montážní
společností Liberec s.r.o. se sídlem Liberec I-Staré Město, Budyšínská 1294, 46001 Liberec I-Staré Město za
úplatu 2 000,-Kč a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k podpisu smlouvy
Usnesení č. 7/17/1
9/0/0
ZO schvaluje žádost Mysliveckého spolku Hlubočice, Vlastibořice 76, 46344 Sychrov, zastoupenou Miroslavem
Tomáškem, IČO: 46745858, ve výši 20 000,-Kč na neinvestiční výdaje při pořádání dětského tábora
v Pleskotech v období 30. 06. – 07. 07. 2017 a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní
smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 8/17/1
9/0/0
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro pana Petra Libenského na rehabilitační pobyt a
na toaletní vozík a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 9/17/1

9/0/0

ZO po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2016 s výsledkem

hospodaření 70 203,50,-Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 10/17/1
9/0/0
ZO po předložení výkazů Rozvahy, Zisků a ztrát, přílohy PO a inventarizační zprávy k 31. 12. 2016 a po jejich
projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín k 31. 12. 2016.
Usnesení č. 11/17/1
9/0/0
ZO schvaluje navýšení pokladního limitu pro obec Pěnčín na částku 100 000,-Kč
Usnesení č. 12/17/1
9/0/0
ZO schvaluje rozpočtové změny č.1/2017 ve výši 343 835,-Kč jak v příjmech, tak i ve výdajích
Usnesení č. 13/17/1
9/0/0
ZO po projednání schvaluje žádost ZO ČSV Sychrov, p.s., Pěnčín 16, 46345 Pěnčín, zastoupenou MVDr.
Eduardem Dvořákem na náklady na udržení dobrého zdravotního stavu včelstev ve výši 5 000,- Kč v obci
Pěnčín a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 14/17/1
9/0/0
ZO schvaluje záměr obnovy inventáře na ubytovně v KD Pěnčín spočívající ve výměně podlahových krytin a
osvětlení, výmalbě, nákupu lůžek a skříní.
Usnesení č.15/17/1
9/0/0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/5434/2016 uzavřenou mezi Libereckým krajem se sídlem
U Jezu 642/2a,46180 Liberec, IČ: 70891508, zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje a Obcí Pěnčín, se
sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO: 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce na
p.p.č.2466, 2461-polní cesta OPC 36 v k.ú. Pěnčín.
Usnesení č.16/17/1
9/0/0
ZO schvaluje pachtovní smlouvu o propachtování pozemků uvedených v příloze pachtovní smlouvy uzavřenou
mezi propachtovatelem Obcí Pěnčín, IČ: 00263095 a pachtýřem AGRO RUBÍN a.s., se sídlem Svijanský Újezd
55, 463 45 Pěnčín, IČ: 48292486.
Usnesení č. 17/17/1
9/0/0
ZO schvaluje nabytí pozemků parc.č. 17/10 a parc.č. 58/2 a stavební parcely stp.č. 158 v obci a k.ú. Pěnčín od TJ
Sokol Pěnčín, IČ: 65650786 a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 18/17/1
9/0/0
ZO schvaluje žádost TJ Sokol Pěnčín zastoupené Čestmírem Škrétou, IČ: 656 50 786, ve výši 90 000,-Kč na
neinvestiční výdaje TJ Sokol Pěnčín na rok 2017 a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní
smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
Usnesení č. 19/17/1
ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti Geo Data, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov,
IČ: 25239970 na zpracování pasportu místních komunikací v obci Pěnčín ve výši 75.223,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k zadání zakázky.
Usnesení č. 20/17/1
ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti Geo Data, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov,
IČ: 25239970 na zpracování pasportu dopravního značení na místních komunikacích v obci Pěnčín ve výši
13.552,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k zadání zakázky.
Usnesení č. 21/17/1
ZO schvaluje návrh Libereckého kraje se sídlem U Jezu 642/2a,46180 Liberec, IČ: 70891508 ze dne 6. 2. 2017,
čj.: KULK 90472v/2016 na zadání zpracování projektové dokumentace na úsek silnice III/27911 v celé její délce
z Pěnčína až po dálnici D 10, a to včetně opravy účelové komunikace, která propojuje silnici III/27911 a silnici
III/2799 s tím, že po provedení opravy celé silnice včetně III/27911 a účelové komunikace propojující silnici
III/27911 a silnici III/2799, převezme obec Pěnčín silnici III/27911 v úseku silničního staničení od 0,000 do
0,870 km (od začátku silnice v obci Pěnčín po křižovatku s účelovou komunikací) do svého vlastnictví.
Usnesení č. 22/17/1
9/0/0
ZO schvaluje nabytí jímací jímky na pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Kamení za částku 1,- Kč od
vodárenské společnosti a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec, IČ: 49099469.
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