NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

DUBEN 2019
Vážení spoluobčané,
jaro nám pomalu nastupuje a to se projevuje narůstajícím úklidem vašich pozemků.
S tím souvisí i stále větší nároky na likvidaci odpadů. Na hřiště byl opět přistaven kontejner
na bioodpad. Byl bych rád, kdyby každý z vás k tomuto přistupoval, jakoby to dělal doma na
svém. Tím mám na mysli využití místa. Za dva dny je kontejner plný nastaveným roštím.
Alespoň kdybyste to nakrátili a zbylo tam více místa pro ostatní. Takovým způsobem je
kontejner plný za dva dny. Možná, že se někomu zdá neustálé opakování o odpadech
unavující. Legislativa o odpadech se mění a nároky na likvidaci odpadů se zpřísňují. Od
nového roku – dubna 2020 bude platit zase nová povinnost pro obce a to likvidace
potravinářských tuků a olejů. S ohledem na tuto skutečnost obec přistoupila k řešení této
otázky od dubna letošního roku, tedy s předstihem, abychom se pokusili odstranit nedostatky.
Použité potravinářské tuky a oleje mohou být do sběrných nádob ukládány pouze v pevných,
dobře uzavíratelných obalech (např. PET lahvích). Do těchto nádob oleje slijete a potom
vložíte do plastového kontejneru (popelnice oranžové barvy). Tato bude ve víku opatřena
otvorem a jinak bude uzamčena. Po jejím naplnění bude sjednanou firmou náplň odvezena.
Na tuto zkoušku (potřebného počtu) bude jedna umístěna u hasičárny, kde vozíte většinu
druhů odpadů, a druhá bude u Mateřské školky. Nedělám si iluze o tom, že tam budou pouze
tuky, ale snad to každý pochopí, že se nejedná o nádobu na komunální odpad.
Zájemcům o samovýrobu dřeva dávám na vědomí, že máte možnost se obrátit na
lesního hospodáře pana Blažka, který vám určí, kde a jaké dřevo je možno zpracovat. Tel.
724 523 067.
Jak jsem již upozorňoval, obec připravuje projektové zpracování oblasti návse a dále
směrem ke krámu s vyřešením vjezdu do pařníků. Jedná se o řešení dopravní situace a
celkového nového pohledu na uspořádání prostoru na návsi. V současné době je situace
nepřehledná. Kdo má zájem se zúčastnit krátkého seznámení s projektem, má možnost dne
25. 4. 2019 od 17.00 hod. na malém sále Kulturního domu.
Obecní úřad Vám přeje příjemné prožití velikonočních svátků.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
80 let paní Bičíková Milena
80 let pan Josef Beran
75 let pan Ladislav Laurin
75 let pan Jaroslav Havelka
70 let pan Petr Krejcar
50 let paní Monika Retrová
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PÁ 5. 4. taneční
SO 13. 4. taneční – prodloužená

ČT 18. 4. taneční
SO 27. 4. taneční

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

OZNÁMENÍ
Pravidelné cvičení pro ženy se koná každou středu od 18.30 do 19.45 hod. S sebou vhodnou
obuv a pití.
Iveta Šulcová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
2. 4. se mezi 14. a 16. hodinou uskuteční zápis do první třídy místní ZŠ. K zápisu přijdou ještě
jednou i děti, kterým v minulém roce byla školní docházka odložena. Zákonní zástupci
s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace budou ještě
poskytnuty.
Další důležitou akcí bude den otevřených dveří MŠ, který proběhne 11. 4. 2019 od 9 do 11
hodin. Všichni zájemci o umístění dítěte v naší MŠ, popřípadě další občané budou v této době
v MŠ vítáni a budou mít možnost nahlédnout do zařízení naší MŠ a do dění v ní.
V průběhu měsíce se samozřejmě budeme věnovat, kromě běžné školní práce i přípravám na
oslavy svátků jara a pilně nacvičovat na jarní besídku, která se bude konat ve čtvrtek 16. 5.
od 16 hod. v KD. V rámci svátků jara, jako již každý rok, projde vsí jarní průvod dětí
vynášejících Moranu a ve škole bude uspořádána soutěž o nejpěkněji malované vajíčko. Na
konec dubna připravujeme již tradiční den čarodějnic.
Již v předstihu informujeme zájemce o zápis do MŠ. Tento se bude konat 2. 5., v době od 10
do 15 hodin. Podmínky přijetí budou obdobné, jako v minulých letech a budou zveřejněny na
webových stránkách a na vývěsných tabulích.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD Pěnčín
22. 4. 2019- Velikonoční pondělí- zavřeno
27. 4. 2019 - Koncert velký sál KD - AnarchiA + DanGar Six , od 20 h
30. 4. 2019- Otevřeno 11-14 večer - Obecní akce na hřišti
1. 5. 2019 - Státní svátek- zavřeno

STAVĚNÍ MÁJE
Obecní úřad v Pěnčíně a Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na STAVĚNÍ MÁJE,
které se bude konat v úterý 30. 04. 2019 od 18.00 hodin ve sportovním areálu.
Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu nově hraje country kapela “SUNSET“ z Mladé
Boleslavi.
V případě nepříznivého počasí plánujeme akci přesunout do kulturního domu.
Těšíme se na Vás!

PRONÁJEM BYTU
Obecní úřad nabízí k pronájmu byt 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.
Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě v Pěnčíně.

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 14. 03. 2019 v KD Pěnčín
Usneseni č. 1/19/1
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
Usnesení č. 2/19/1
ZO bere na vědomí informace o průběhu prodeje pozemku č. par. 1021/11 o výměře 295 m² v obci
a v k.ú. Pěnčín, paní Jitce Pekárkové, dle usnesení č. 24/18/3 z 21. 6. 2018.
Zasedání ZO se zúčastnil právní zástupce paní Jitky Pekárkové pan JUDr. Voženílek, který v zájmu
své klientky nesouhlasí s cenou pozemku, která byla stanovena znaleckým posudkem pana Ing.
Jiřího Jandejsek ze dne 22. 5. 2018.
Starosta obce je pověřen ke zjištění správného postupu revokace usnesení č. 24/18/3 z 21. 6. 2018
Usnesení č. 3/19/1
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2018
Usnesení č. 4/19/1
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČO: 00263095 za rok 2018, čj. LK0147/18/Vav ze dne 13. 2. 2019 s výsledkem přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatkybez výhrad.
Usnesení č. 5/19/1
ZO po předložení výkazu Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy ÚSC, inventarizační zprávy a
zprávy o přezkoumání hospodaření auditorem k 31. 12. 2018 a jejich projednání schvaluje účetní
uzávěrku Obce Pěnčín k 31. 12. 2018.
Usnesení č. 6/19/1
ZO schvaluje rozpočtové změny č.1/2019 ve výši 1 738,- Kč jak v příjmech, tak i ve výdajích
Usnesení č. 7/19/1
ZO volí komisi pro vyřazení majetku obce ve složení:
předseda: Ing. Jaroslav Šáral
členové: Bc. Eva Trosbergová, Jiří Plíva, Ing. Pavel Král
Hlasování:
Zvolení pana Ing. Jaroslava Šárala Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zvolení paní Bc. Evy Trosbergové Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zvolení pana Jiřího Plívy
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zvolení pana Ing. Pavla Krále
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 8/19/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Pěnčín, z.s., se sídlem Pěnčín 122, 463 45
Pěnčín, IČO: 65650786, zastoupený Čestmírem Škrétou, předsedou ve výši 90 000,- Kč na činnost
organizace a na údržbu sportovního areálu a pověřuje starostu Ing. Karla Bičíka k podpisu
veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
Usnesení č. 9/19/1
ZO po projednání schvaluje žádost ZO ČSV Sychrov, z.s., Pěnčín 16, 46345 Pěnčín, zastoupenou
Jiřím Melicharem k udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, k zajištění provozu spolku ve výši
5 000,- Kč v obci Pěnčín a pověřuje starostu ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy,
jejíž vzor je přílohou.
Usnesení č. 10/19/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Mysliveckého spolku Hlubočice, Vlastibořice 76, 463 44
Sychrov, IČO: 46745858 zastoupeného Miroslavem Tomáškem, ve výši 25 000,- Kč na
neinvestiční výdaje (krytí nákladů spojených s dopravou dětí a vstupné na akce v rámci programu
tábora) a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je
přílohou.
Usnesení č. 11/19/1
ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků dle geom. plánu č. 520-11/2015 o výměře 56
m² p.č. 965/20 za 49 m² p.č. 2495 a 7 m² p.č. 2494 v k.ú. Pěnčín
Usnesení č.12/19/1
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OL/8/2019 mezi Libereckým krajem, se

sídlem U jezu 642/2a, 461 80 Liberec2, IČO: 70891508, DIČ: CZ70891508 zastoupený Martinem
Půtou, hejtmanem kraje a Obcí Pěnčín, IČO: 00263095, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín
zastoupená Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Usnesení č.13/19/1
ZO schvaluje smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem
pozemku) mezi obcí Pěnčín IČ: 00263095, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, zastoupená Ing.
Karlem Bičíkem, starostou obce jako vlastníka pozemků parcelní číslo 2431, 2246, 2364, 2427,
128/2, 128/4, 127/1, 2152 v k.ú. Pěnčín a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 70946078, DIČ: CZ70946078, sídlo České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Usnesení č. 14/19/1
ZO po projednání schvaluje odkoupení pozemku p.č. 586/2 dle geometrického plánu č. 275102/207 o celkové výměře 70 m² v k.ú. Kamení za dohodnutou cenu 50,- Kč/ m². K vyšší ceně vůči
odhadu bylo přistoupeno v obecním zájmu výstavby přístupové komunikace. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15/19/1
ZO schvaluje dohodu s obcí Vlastibořice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje starostu obce podpisem dohody.
Usnesení č. 16/19/1
ZO po projednání schvaluje výběr firmy Melichar Liberec s.r.o., se sídlem Kateřinská 83,460 14
Liberec 17, IČO: 27260453, DIČ: CZ27260453 na stavební objekt SO-101-komunikace-místní
komunikace za cenu uvedenou v nabídce ze dne 7. 3. 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Usnesení č. 17/19/1
ZO bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p. č. 889 a souhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku p.č. 889 v k.ú. Střížovice o výměře 2 597 m²
Usnesení č. 18/19/1
ZO bere na vědomí žádost o prověření možnosti rozšíření veřejného osvětlení v obci Pěnčín v části
Červenice
Usnesení č. 19/19/1
ZO bere na vědomí nabídku na zpracování územního plánu obce od firmy SURPMO, a.s. se sídlem
Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, IČO: 01807935, DIČ: CZ699000955, která byla předložena
v termínu do 28. 2. 2019. Zaurgují se všechny zbývající poptávané projekční kanceláře s tím, že
v případě zájmu nabídky předloží do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 20/19/1
ZO schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem bytu v čp. 3 v Pěnčíně
a to : - obecní zpravodaj
- inzerce v oblastních médiích
Usnesení č. 21/19/1
ZO bere na vědomí dvě nabídky na zpracování projektu na výstavbu chodníku ke hřbitovu v k.ú.
Pěnčín. Po zhodnocení nabídek ZO pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o dílo
s projektantkou Ing. Martinou Hřebřinovou se sídlem Skalická 736, 47 3 01 Nový Bor, IČO
73842346, DIČ CZ 6855041072
Usnesení č. 22/19/1
ZO se seznámilo s návrhem architektonického řešení návse, prostoru pro autobusovou zastávku
před prodejnou, parkovací plochou při komunikaci (4 parkovací místa po pravé straně ve směru na
Turnov) a řešením vjezdu do budoucí zástavby rodinných domů (bývalé pařníky) a s parkovacími
místy pro zákazníky prodejny. Připomínky a návrhy budou projednány na příštím zasedání ZO
s tím, že ZO pověřuje starostu obce projednat se zpracovatelem přípravu prezentace, která by pro
občany obce a další zájemce proběhla v kulturním domě.
Usnesení č. 23/19/1
ZO bere na vědomí nákup 2 ks sběrných nádob na likvidaci potravinářských tuků a olejů a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o převzetí odpadů s firmou Waste Partner s.r.o. se sídlem Americká
838/29a, 460 07 Liberec III- Jeřáb zastoupenou Davidem Mrázem
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