NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LEDEN 2019

Vážení spoluobčané,
starý rok je neodvratně pryč a začínáme ten nový rok 2019. Přeji proto všem
hlavně hodně zdraví, to ostatní přijde samo.
Vánoční nadílka je za námi máme tu rok, ve kterém zase budeme připomínat a
oslavovat 30. výročí návratu k demokracii. Za tu dobu došlo k řadě změn, které
neminuly nikoho z nás. I obec samotná prošla a prochází změnami.
V tomto čísle zpravodaje věnujte proto pozornost vyhlášce o odpadech. Nic tak
zásadního se nemění, jen vše nebude na základě smlouvy, ale vyhlášky. Každý občan si
má možnost zvolit způsob – četnost vyvážení a velikost nádoby dle své potřeby. Je tu
však změna v tom, že již nebude možné nemít nádobu/ popelnici / a ani si za celý rok
nepřijít zakoupit pytel s tvrzením, já třídím a odpad nemám. Do 15. 2. 2019 máte
možnost si dle výběru přijít zaplatit a vybrat druh – popelnici nebo základní balíček
pytlů. Povinností každého občana je třídit odpad a vyprodukovat co možná nejméně
komunálního odpadu, který již nelze jinak, než skládkovat. Úložné za skládkování se
bude neustále navyšovat, proto je třeba si zvyknout třídit. To, že někdo jak tvrdí třídí
je správné, ale když si nekupoval pytle, tak ostatní přispívali na vývoz tříděného
odpadu a odvoz nebezpečného odpadu. Komu nebude to základní – popelnice nebo
daný počet pytlů stačit, má možnost si zakoupit libovolný počet pytlů navíc. S termíny
zaplacení bych byl rád, abyste to brali jako zaplacení jakékoliv jiné platby – povinné
ručení, pojistka, SIPO atd. Když nezaplatíte, platíte penále a nikdo se vás neptá. Jen
poplatek za popelnice vybíráme i před Štědrým dnem a přitom celý rok máte popelnici
pravidelně vyváženou. Zamyslete se prosím nad tím, co jsem napsal. Na způsobu
placení hotově, složenkou na účet obce se nic nemění, záleží na vaší volbě. Stačí uvést
jako variabilní symbol -číslo popisné.
Na sklonku roku, či v průběhu toho letošního probíhají výroční členské schůze
spolků. Těchto se zúčastňuji a neustále se opakuje to samé. Členská základna stárne a
vše se točí kolem několika lidí, kteří jsou ochotni si vzít na svá bedra organizaci
jakékoliv akce. Pokud by těchto dobrovolníků lidí nebylo, tak se nic nekoná. Proto
bych chtěl apelovat na ty mladé, pomoci omladit členskou základnu a pomoci
s organizací případně nových, či dosud zaběhnutých akcí. Obec byla vždy nakloněna
jakýmkoliv způsobem pomoci. Když se něco děje, tak obec žije. To nikdo nezmění.
Příkladem byla mj. Hasičská fontána v Praze, kde se zúčastnili naši zástupci
dobrovolných hasičů.
Obec je připravena vyslechnout a podílet se na vašich nápadech.
Za rok 2018 bych chtěl všem poděkovat a popřát zdraví v tom roce letošním.
Děkuji manželům Brechlerovým za vykonanou práci pro obecní úřad.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
93 let pan Václav Fibrich
75 let paní Věra Adamová
65 let paní Hana Vinšová
65 let paní Alena Černá
55 let paní Dana Šulcová
50 let paní Naděžda Sochová

75 let paní Marie Najmanová
70 let paní Drahuše Nováková
65 let paní Marie Poršová
60 let paní Milena Brožová
55 let pan Petr Havlín

Našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a
spokojenosti.
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 5. 1. Ples TaPŠ ILMA
SO 12. 1. Myslivecký ples

EVIDENCE OBYVATEL
V naší obci je přihlášeno k trvalému pobytu k 31. 12. 2018- 682 obyvatel. Z toho
v Albrechticích 32, na Červenici 55, v Kamení 26, v Pěnčíně 460, ve Střížovicích 17, ve
Vitanovicích 73 a v Zásadě 18 obyvatel. V roce 2018 se narodilo 7 dětí (Cerhová Anna,
Šulcová Ema, Kozderka Matěj, Prokop Lukáš, Bláhová Lucie, Louda Ondřej,
Paldusová Ema). Přihlásilo se 13 obyvatel, odhlásilo se 20 obyvatel a zemřeli 3 občané
(Polanková Alena, Vrzal Alois, Loudová Gertruda).
CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 11. ledna v MŠ od 16.30 hodin.
ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude v lednu otevřena každou středu od 14 do 16 hodin.
CENÍK SLUŽEB ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2019
Cena za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 se změnila. Též cena pytlů na
komunální odpad se změnila: malý 35,-Kč, velký 65,-Kč.
Pytle na plasty a nápojové kartony jsou k vyzvednutí na obecním úřadě zdarma.
POPELNICE 110 a 120 l
PRONAJATÁ POPELNICE
l x týdně
2.700 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.830 Kč/rok
Kombinovaný
2.266 Kč/rok

VLASTNÍ POPELNICE
2.570 Kč/rok
1.700 Kč/rok
2.136 Kč/rok

PRONAJATÁ 80 l
1 x týdně
2.306 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.553 Kč/rok
Kombinovaný
1.930 Kč/rok

PRONAJATÁ 60 l
2.040 Kč/rok
1.430 Kč/rok
1.736 Kč/rok

Poplatek za psa činí 100 Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2019.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800.
Pozvánka na muzikál „MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU“ v divadle Broadway v Praze
V sobotu 2. 2. 2019 pořádáme zájezd do Prahy do divadla Broadway na muzikál „MUŽ
SE ŽELEZNOU MASKOU“.
Více
o
představení
najdete
na
webových
stránkách
http://www.muzsezeleznoumaskou.cz/. Vstupenky budou k dispozici od 21. 1. 2019 na
Obecním úřadě v Pěnčíně u paní Lenky Glosové, která od vás vybere částku
odpovídající počtu vámi kupovaných vstupenek. Cena jedné vstupenky činí 250,-- Kč.
Za občany s trvalým pobytem v Obci Pěnčín hradí dopravu obec, přespolní občané za
dopravu uhradí 100,-- Kč. Při prodeji vstupenek mají výhradní přednost občané
s trvalým pobytem v Obci Pěnčín (jeden občan Pěnčína obdrží jednu vstupenku).
Přespolní zájemci budou zapsáni jako náhradníci (paní Glosové nechají na sebe
telefonní kontakt). Začátek představení je ve 14:00 hodin. Termín odjezdu předběžně
plánujeme ve 12:00 hodin z návsi. Přesnou hodinu odjezdu ještě upřesníme v místním
rozhlase.
ZPRÁVY ZŠ a MŠ
A již zase vítáme nový rok. Přeji za děti i zaměstnance ZŠ a MŠ vše nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti všem našim příznivcům. V tomto novém roce se budeme
těšit na váš zájem o činnosti našich školních zařízení a vaši podporu.
I v tomto roce budeme opět s dětmi plnit nejen povinnosti, které nám ukládá zákon, ale
budeme pro děti připravovat program, který dětem pobyt ve škole i školce zpestří a
zpříjemní.
Děkujeme za spolupráci a podporu i obecnímu úřadu a budeme velmi rádi, když
nám bude tato pomoc a podpora zachována.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 13. 12. 2018 v KD Pěnčín
Usnesení č. 37/18/4
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 38/18/4
ZO schvaluje inventarizační komisi a plán inventur za rok 2018.
Členové inventarizační komise: Jindřich Fanta, Anna Laššová, Jiří Plíva.
Předseda inventarizační komise: Ing. Karel Bičík.
Usnesení č. 39/18/4
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 4/2018 ve výši 928 997,- Kč v příjmech a výdajích.
Usnesení č. 40/18/4
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019. Příjmy ve výši 9 986 tis. Kč, výdaje ve
výši 19 218 tis. Kč. Financování ve výši 9 232 tis Kč je kryto přebytkem předchozího roku.
Usnesení č. 41/18/4
ZO schvaluje měsíční odměny poskytované členům ZO na základě nařízení vlády č.
318/2017Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev počínaje dnem: 1. 1. 2019.

Neuvolněný místostarosta: 10 570,- Kč.
Předsedové výborů: 1 393,- Kč.
Členové zastupitelstva obce: 553,- Kč.
Usnesení č. 42/18/4
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek pro Náboženskou obec Církve československé
husitské v Přepeřích, se sídlem Přepeře 148, 512 61 Přepeře, IČO 62013211 zastoupené Mgr.
Oldřichem Bezděčíkem, ve výši 10 000,-Kč na opravu střechy na faře a pověřuje starostu
Ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
Usnesení č. 43/18/4
ZO schvaluje zpracování projektu s položkovým rozpočtem na rekonstrukci budovy OÚ dle
předloženého návrhu, varianta č. I. Zadání se rozšiřuje o eventuální rekonstrukci půdního
prostoru nad sklepy a chlévem. Tento prostor bude využit pro potřeby archivu obce.
Usnesení č. 44/18/4
ZO schvaluje záměr odkoupení pozemku p. č. 586/2a dle geometrického plánu č. 275102/2017 o celkové výměře 70 m2 v k. ú. Kamení. Pozemek bude sloučen s pozemkem par.
č. 706 k rozšíření místní komunikace. ZO pověřuje starostu, Ing Karla Bičíka, k zadání
zpracování znaleckého posudku.
Usnesení č. 45/18/4
ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku ke hřbitovu, po
levé straně krajské komunikace č.971/1, směrem na Svijanský Újezd. Chodník bude začínat
u č. p. 151, Pěnčín a končit za křižovatkou komunikací 971/1 a 974/4, při p.č. 128/2,
přibližně v polovině, naproti nynější vydlážděné parkovací ploše. Vše v k.ú. Pěnčín.
Usnesení č. 46/18/4
ZO schvaluje záměr pronájmu bytu o celkové výměře 296,96 m ², který se nachází ve stavbě
občanské vybavenosti č. p. 3 v Pěnčíně, která je součástí pozemku st p. č. 44/2 v obci a
katastrálním území Pěnčín. Specifikace bytu: 1 PP - chodba, obývací pokoj s kuchyňským a
jídelním koutem, dva pokoje, koupelna a WC, schodiště do podkroví II. Podkroví II - chodba
s prostorem schodiště z úrovně podkroví I, dva pokoje, šatna, stavebně nedokončená
koupelna. Součástí bytu je terasa s přístupem z obývacího pokoje v podkroví I, která je na
části střešní konstrukce přístavby I NP s pergolou. Součástí pronájmu bytu je také p. č. 161/1
- zahrada a p. č. 153/2 - manipulační plocha. Minimální cena pronájmu 13 000,- Kč.
Usnesení č. 47/18/4
ZO bere na vědomí návrh smlouvy k pronájmu nebytových prostor v č. p. 3 (prodejna)
s COOP Mnichovo Hradiště, družstvem se sídlem Turnovská 22, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupený Ing. Pavlem Hejnem, předsedou představenstva a JUDr. Zdeňkem Boubínem,
místopředsedou představenstva. ZO pověřuje starostu, Ing. Karla Bičíka, k dalšímu jednání.
Usnesení č. 48/18/4
ZO Pěnčín schvaluje členy finančního výboru ve složení: paní Mgr. Annu Laššovou a paní
Jitku Šáralovou.
Usnesení č. 49/18/4
ZO Pěnčín schvaluje členy kontrolního výboru ve složení: paní Hanu Hykovou a pana
Milana Primáska.
Usnesení č. 50/18/4
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad
s účinností od 1. 1. 2019.
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