NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
KVĚTEN 2016
Vážení spoluobčané,
tak snad v tomto měsíci se snad dočkáme skutečných jarních teplot. Jakmile se tráva
zazelená, tak je to hned veselejší. Vyšlo to již v sobotu při stavění máje. Ledaco zmrzlo, s tím nic
nenaděláme. Mnozí z vás se dali do výsevu plodin na svých záhonech. Nezapomeňte v průběhu
roku na to, že na podzim je tu další ročník výstavy a s tím spojená prezentace vašich výpěstků.
Žádám vás, především starší občany, kteří máte doma k dispozici staré fotografie o jejich
zapůjčení. Jde mi o zadokumentování vývoje obce, co se týká výstavby, zaniklých stavení apod.
Vámi zapůjčená fotografie bude oskenována a vrácena. Z této, z vašeho pohledu nedokonalé
fotografie jde dnes vytvořit fotografii zcela novou. Rovněž kdo máte jakékoliv dokumenty
k zapůjčení. Vše vám bude se zárukou vráceno a poslouží to k vydání připravované publikace o
obci.
Kromě akcí uvedených níže se máte možnost přijít podívat tento pátek 6. 5. od 8.00 hod.
do sportovního areálu, kde budou soutěžit děti Mateřských škol obcí Mikroregionu Jizera.
Stále zlepšující počasí přeje Karel Bičík, starosta obce

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
NE 8. 5. taneční
ST 11. 5. besídka ZŠ a MŠ
PA 13. 5. koncert
NE 15. 5. taneční
PA 20. 5. taneční
NE 29. 5. taneční

KONTEJNERY NA ODPAD
V pátek 20. 5. 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.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Oznamuje přihlášeným na zájezd na zámek Hospital Kuks a do ZOO-safari ve Dvoře Králové, že
odjezd je v sobotu 14. května v 7.30 hodin z pěnčínské návse. Svačinu si vezměte s sebou.
Zastávka na večeři bude až mezi 17 – 18 hodinou.

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
Cvičení jógy pokračuje v pátek 13. a 27. května v MŠ v 16.30 hodin
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Finanční úřad pro Liberecký kraj jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zák.č. 280/2009
Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 29. 4. 2016 do dne 30.5. 2016
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí a středa
od 8.00 do 16.00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.
754491/16/2600-11460-501472 až 754495/16/2600-11460-501472, jímž se uvedeným daňovým
subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora
uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního
finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o
umístění spisu nebo jeho příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Letošní chladné jaro ubíhá velice rychle. Alespoň nám ve škole. Opět se již blíží konec školního
roku a tedy ve školských zařízeních čas výletů a různých sportovních akcí.
V letošním roce nepojedeme se školou na celotýdenní pobyt v přírodě. Pojedeme s dětmi na kratší
výlety. Starší žáci pojedou do Prahy a děti z MŠ a mladší žáci do Mladé Boleslavi. Čtrvrťáky
čekají také dopravní testy a jízdy na kole po dopravním hřišti, tedy zkoušky mladého cyklisty. Po
jejich splnění dostanou svůj první řidičský průkaz. Žáci školy se v průběhu května zúčastní
atletických závodů v Turnově i v Kobylech.
Pro děti obou zařízení p. učitelky v MŠ objednaly „Ekodivadlo“, je to pořad vedoucí děti k třídění
odpadu a kompostování.
Hlavní akcí měsíce bude jarní besídka. Tato se uskuteční 11. 5. od 16 hodin v KD v Pěnčíně. Na
tuto akci zveme všechny příznivce školy i školky.
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.4.
Usnesení č. 9/16/2
7/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 10/16/2
7/0/0
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2015.
Usnesení č. 11/16/2
7/0/0
ZO volí komisi pro vyřazení majetku obce ve složení:
Předseda: Drahomír Ťukal členové: Marcela Bradáčová, Anna Laššová
Usnesení č. 12/16/2
7/0/0
ZO po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 „Požární řád obce“.

Usnesení č. 13/16/2
7/0/0
ZO po projednání ruší přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Pěnčín, okres Liberec, se sídlem Pěnčín čp. 17, IČ: 72743689 o bezplatném
užívání a nahrazuje ji přílohou č. 1 Smlouvou o výpůjčce, která je přílohou zápisu a pověřuje
starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 14/16/2
7/0/0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800074246/1/VB/P plynárenské zařízení
pro budovu čp. 17 Základní škola Pěnčín, st. p. č. 46 v k. ú. Pěnčín zapsaná na LV č. 1 pro obec
Pěnčín, k. ú. Pěnčín za úplatu Kč 500, uzavřenou s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem, IČO 295567.
Usnesení č. 15/16/2
7/0/0
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČ: 00263095 za rok 2015, čj. LK0143/15/Nov ze dne 10. 2. 2016 s výsledkem přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky –
bez výhrad.
Usnesení č. 16/16/2
7/0/0
ZO po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2015 s
výsledkem hospodaření 3 405,37 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu
organizace.
Usnesení č. 17/16/2
7/0/0
ZO po předložení výkazů Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy ÚSC, inventarizační zprávy a
zprávy o přezkoumání hospodaření auditorem k 31. 12. 2015 a jejich projednání schvaluje účetní
závěrku Obce Pěnčín k 31. 12. 2015.
7/0/0
Usnesení č. 18/16/2
ZO po předložení výkazů Rozvahy, Zisků a ztráty, Přílohy PO a inventarizační zprávy k 31.
12. 2015 a po jejich projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín
k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 19/16/2
7/0/0
ZO rozhodlo o zrušení hospodářské činnosti obce v podnikání hostinské činnosti z důvodu malé
využitelnosti a nepotřebnosti.
7/0/0
Usnesení č. 20/16/2
ZO schvaluje žádost Spolku zahrádkářů, se sídlem Pěnčín čp. 12, zastoupen Josefem Zoubkem,
IČ 266 49 811, ve výši Kč 15.000,- na vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Pěnčín 2015“ a pověřuje
starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou zápisu.
7/0/0
Usnesení č. 21/16/2
ZO schvaluje žádost TJ Sokol Pěnčín, zastoupenou Čestmírem Škrétou, IČ 656 50 786, ve výši
Kč 90.000,- na neinvestiční výdaje TJ Sokol v Pěnčíně na rok 2016 a pověřuje starostu obce ing.
Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou zápisu.
Usnesení č. 22/16/2
7/0/0
ZO schvaluje žádost Mysliveckého spolku Hlubočice, se sídlem Vlastibořice 76, zastoupenou
Miroslavem Tomáškem, IČ 467 45 858, ve výši Kč 20.000,- na neinvestiční výdaje při pořádání
dětského tábora v Pleskotech v období 1. 7. – 8. 7. 2016 a pověřuje starostu obce ing. Karla
Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/16/2
7/0/0
ZO schvaluje žádost Mikroregionu Jizera, zastoupené ing. Václavem Sodomkou, předsedou, IČ
70226342, ve výši Kč 9 120,- na provoz dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok
2016 a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je
přílohou zápisu.

Usnesení č. 24/16/2
7/0/0
ZO po projednání schvaluje smlouvu o odstranění odpadu číslo 1/2016 uzavřenou s Čestmírem
Škrétou, se sídlem Pěnčín čp. 24, IČ 70891401 na převzetí, odvoz a zpracování biologicky
rozložitelných odpadů za úplatu 5 000,- Kč/rok a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 25/16/2
7/0/0
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1/16.
Usnesení č. 26/16/2
7/0/0
ZO souhlasí se zveřejněním záměru koupě části p. p. č. 2116 o výměře 74 m2 v k. ú. Pěnčín
Usnesení č. 27/16/2
7/0/0
ZO po projednání schvaluje poptávkové řízení na realizaci dětského hřiště na p.p.č. 19/2 v k.ú.
Pěnčín za cenu Kč 200 000,- bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty zemní práce. Pracovní skupina ve
složení Marcela Beranová, Marcela Bradáčová, Anna Laššová a Ing. Pavel Král poptají
minimálně 3 firmy.
Usnesení č. 28/16/2
7/0/0
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č.1033/4
v k.ú.Pěnčín, Obec Pěnčín uzavřenou mezi vlastníkem pozemku Obcí Pěnčín, IČ: 00263095 a
oprávněnými osobami Jiřím Vistrem, bytem Lindnerova 104/10, 180 00 Praha 8 - Libeň a
Magdalenou Křížkovou, bytem 405 02 Růžová 44, bezúplatně.
7/0/0
Usnesení č. 29/16/2
ZO souhlasí s vypracováním projektu na rekonstrukci v přízemní budovy čp. 62 od firmy E-PRO
TURNOV s.r.o., Komenského 1719, 511 01 Turnov, IČ: 27558921.
7/0/0
Usnesení č. 30/16/2
ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014389/VB/03 na p.p.č. 809 v k.ú. Střížovice, Obec
Pěnčín uzavřenou mezi vlastníkem pozemku Obcí Pěnčín, IČO 00263095 a oprávněným ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená
společností firmy BIMONT s.r.o., se sídlem Liberec 8, České Mládeže 713/122, PSČ 460 08 za
úplatu Kč 1.000,-.
Připravujeme:
NE 12. června sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.3.2016
tř. 1 Daňové příjmy
tř. 2 Nedaňové příjmy
tř. 3 Kapitálové příjmy
tř. 4 Přijaté transfery

schv.rozpočet úprava rozpočtu
7 246 000
7 246 000
896 500
896 500
15 000
15 000
122 700
122 700

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

8 280 200
8 380 200
3 840 000
12 220 200

8 280 200
8 380 200
3 840 000
12 220 200

Financování

3 940 000

3 940 000

plnění
1 791 412,77
396 521,17
0
30 675

%
24,7
44,2

2 218 608,94
1 450 328,60
510,00
1 450 838,60

26,8
17,3
0
11,9
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