NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ČERVENEC A SRPEN 2022

Vážení spoluobčané,
jsou před námi prázdninové měsíce, čas trávení dovolených, dětských táborů, pobytů u babiček.
Přeji vám všem příjemné prožití těchto dnů, které snad nezasáhnou proti covidová opatření.
Předpovědi počasí jsou prozatím příznivé, tak si užívejte společně prožitý čas dle svých plánů.

Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
Červenec:

Srpen:

91 let paní Helena Grygarová
70 let pan Ladislav Rulec
60 let paní Dana Žďárská

85 let pan Jiří Glos
80 let pan Josef Thoř
65 let paní Zdeňka Bičíková
65 let paní Oldřiška Hovorková
50 let paní Alena Čapková
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

SVOZ K LÉKAŘI O PRÁZDNINÁCH
Kdo bude mít zájem během měsíce července a srpna o dovoz k lékaři vždy pouze ve středu je nutné
toto nahlásit osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na číslo 482 725 300-301 nebo 607 954 407.
Svoz pojede, pokud se přihlásí 2 a více občanů.
Děkujeme.

DOVOLENÁ MUDr. TRNĚNÝ
Od 15. srpna do 26. srpna 2022 bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu řádné dovolené
uzavřena.
Zdravotní sestra Lucie Raindl bude přítomna.

DOVOLENÁ „U KREJCARŮ“
Řeznictví a uzenářství „U Krejcarů“ bude z důvodu řádné dovolené uzavřeno od 22. 8. do 5. 9.
Prodej bude opět zahájen 6. 9. 2022. Děkujeme za pochopení.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena o prázdninách pouze tyto středy: 13. a 27. července a 10. a 24. srpna vždy
od 16:00 do 18:00 hodin.

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Úřední hodiny na OÚ během měsíce července a srpna budou v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice pro rok 2022 a poplatek ze psa pro rok 2022, aby
zaplatil dlužnou částku co nejdříve. Poplatky lze uhradit převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo v hotovosti
v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Pro upřesnění zaplacení správných částek při úhradě na účet se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo
602 126 272 v úředních hodinách.
Nebo napište na email- obecni.urad@pencin-obec.cz.
Děkujeme.

VÝVOZ POPELNIC PROBÍHÁ VŽDY V LICHÝ TÝDEN VE
ČTVRTEK!
PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Dne 30. 6. skončil další školní rok. Byl to rok již klidnější, než ty dva předchozí. I při zvýšené
nemocnosti dětí se nám podařilo v klidu odučit a dětem zvládnout veškeré plánované učivo. Mohli jsme již
uskutečnit opět řadu mimoškolních akcí, které přispěly k všeobecnému rozvoji dětí a jejich celkovému
rozhledu. Dětem se těmito akcemi snažíme ukázat, že se žáci nemusí nutně učit jen v lavicích, ale že
mnohému se mohou naučit i při jiných činnostech.
Mohli jsme se již také stýkat s žáky jiných škol třeba na sportovních akcích, kde si děti mohly
navzájem poměřit své síly. Určitě jsme ve srovnání s výkony dětí na jiných školách dopadli velmi dobře.
Celkově si myslíme, že byl tento rok úspěšný a děti se ve svých znalostech a dovednostech posunuly o
něco dále.
Děkuji za svědomitou práci celému kolektivu zaměstnanců ZŠ a MŠ v Pěnčíně, zároveň děkujeme za
podporu všem rodičům a našim příznivcům.
Zvláštní poděkování náleží zřizovateli a jeho zaměstnancům, kteří nám pomáhali, kdykoliv to bylo
třeba.
Nyní se s vámi na dva měsíce loučíme a budeme se těšit na další spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

Usnesení z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 9. 6. 2022 v KD Pěnčín
usneseni č. 15/22/2
8/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 16/22/2
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101-komunikace - trvá
19/19/1- územní plán- trvá- po seznámení zastupitelů obce s vyhodnocením žádostí, starosta obce, svolá
mimořádné zasedání zastupitelstva, pouze k tomuto tématu- vypustit , viz usnesení č. 64/21/4
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
13/21/1- záměr odkoupení pozemků, viz usnesení č. 29/22/2-trvá
31/21/2- záměr prodeje pozemku, žadatel bude seznámen s prodejní cenou dle znaleckého posudku č. 355015/2022, po ní bude rozhodnuto o případném prodeji -trvá

33/21/2- rekonstrukce OÚ, termín ukončení posunut k 31. 8. 2022- trvá
45/21/3- v návaznosti na usnesení č. 58/21/4 budou žadatelé vyzváni, aby svoje požadavky zkonkretizovali-trvá
50/21/3-trvá
51/21/3- trvá
58/21/4- souvisí s usnesením č. 45/21/3-trvá
64/21/4- trvá
1/22/1, 2/22/1, 3/22/1, 4/22/1, 5/22/1, 6/22/1, 7/22/1, 8/22/1, 9/22/1, 10/22/1, 12/22/1, 13/22/1, 14/22/1- vypustit
usnesení č. 17/22/2
8/0/0
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČ00263095 za rok 2021, čj. LK-0147/21/Bro ze dne 9. 2. 2022 s
výsledkem přezkoumání: nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti- bez výhrad.
usnesení č. 18/22/2
8/0/0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/2022 ve výši 1 036 210,64,- Kč v příjmech i výdajích.
usnesení č. 19/22/2
8/0/0
ZO po předložení výkazu Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy ÚSC, inventarizační zprávy a zprávy o
přezkoumání hospodaření auditorem k 31. 12. 2021 a jejich projednání schvaluje účetní uzávěrku Obce Pěnčín
k 31. 12. 2021.
usnesení č. 20/22/2
8/0/0
ZO po předložení výkazů Rozvahy, Zisků a ztráty, Přílohy PO a inventarizační zprávy k 31. 12. 2021 a po jejich
projednání schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín k 31. 12. 2021.
usnesení č. 21/22/2
8/0/0
ZO po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2021 s výsledkem
hospodaření + 8 205,69 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu organizace.
usnesení č. 22/22/2
8/0/0
ZO schvaluje OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá
účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
usnesení č. 23/22/2
8/0/0
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Hospice sv. Zdislavy, o.p.s. ve výši 4000,- Kč
a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka podpisem darovací smlouvy.
usnesení č. 24/22/2
8/0/0
ZO v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce Pěnčín na svém řádném veřejném zasedání stanovilo počet členů zastupitelstva Obce Pěnčín na
volební období 2022 - 2026 na 9 členů.
usnesení č. 25/22/2
8/0/0
ZO obdrželo žádost o prominutí dlužné částky od pana Stanislava Burdyse.
ZO nesouhlasí s prominutím dlužné částky, žádost se zamítá.
usnesení č. 26/22/2
8/0/0
ZO bere na vědomí žádost p. Šlechtové Martiny o odkup pozemku p. č. 664 v k. ú. Střížovice u Pěnčína.
usnesení č. 27/22/2
8/0/0
ZO bere na vědomí žádost p. Kušníra Michala o odkup části pozemku 162/1 v k. ú. Pěnčín a vyhlašuje záměr
prodeje s částečnou směnou pozemku.
usnesení č. 28/22/2
8/0/0
ZO bere na vědomí pronájem ubytovny nájemci p. Janu Bláhovi od 1. 5. 2022 na dobu neurčitou.
usnesení č. 29/22/2
7/0/1
ZO schvaluje uzavření kupních smluv na koupi pozemků:
část pozemku p. č. 47/1 o výměře 52 m², ostatní plocha, ostatní komunikace s Alešem Kozderkou, bytem Pěnčín
108, 46345 Pěnčín
st. p. č. 21 díl „a“ o výměře 60 m², zast. plocha se Zdeňkem Kozderkou, bytem Pěnčín 8, 463 45 Pěnčín
p. č. 47/4 díl „b“ o výměře 90 m², zahrada se Zdeňkem Kozderkou, bytem Pěnčín 8, 463 45 Pěnčín
st. 140 díl „c“ o výměře 88 m², ostat. plocha, jiná plocha se Zdeňkem Kozderkou, bytem Pěnčín 8, 463 45 Pěnčín
p. č. 199 díl „d“ o výměře 59 m², ostat. plocha, jiná plocha se Zdeňkem Kozderkou, bytem Pěnčín 8, 463 45 Pěnčín
část pozemku p. č. 177 o výměře 12 m², zahrada s Pavlem Králem, bytem Pěnčín 9, 463 45 Pěnčín
část pozemku p. č. 45/9 o výměře 77 m², ostat. plocha, ostat. komunikace s firmou AGRO RUBÍN a.s. se sídlem
Svijanský Újezd 55, 463 45 Pěnčín, IČO 48292486, zastoupena Ing. Františkem Patočkou, členem představenstva
a obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou
obce.

S odvoláním na usnesení č. 13/21/1 bylo ZO seznámeno se znaleckým posudkem č. 3548-11/2022 od Ing. Jiřího
Jandejska, kterým je stanovena cena 500,- Kč/m² , čímž je celková cena na vykoupení pozemků 219 000,- Kč. ZO
s výkupem v této hodnotě souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smluv.
usnesení č. 30/22/2
8/0/0
ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 586/2 díl „a“ o výměře 239 m² v k. ú. Kamení a po projednání schvaluje
uzavření kupní smlouvy s Danou Kratochvílovou, bytem Lípová 595/5, 460 01 Liberec IV Perštýn a obcí Pěnčín,
se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karel Bičíkem, starostou obce za cenu 22
Kč/m² dle znaleckého posudku č. 3549-14/2022 od Ing. Jiřího Jandejska, čímž je celková cena na vykoupení
pozemku 5 260,- Kč.
usnesení č. 31/22/2
7/0/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek SH ČMS- Sboru dobrovolných hasičů Pěnčín, Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín,
zastoupený Jakubem Hruškou, starostou, IČO: 49111981, ve výši
10 000,-Kč na financování výletu malých hasičů a na nákup sportovního náčiní a pověřuje starostu obce Ing. Karla
Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
Informace starosty:
Na zveřejněný záměr společného pronájmu restaurace a ubytovny v KD nikdo nabídku nepodal. Pouze na oddělený
nájem ubytovny podal jedinou nabídku p. Bláha Jan, se kterým byla uzavřena nájemní smlouva – viz usnesení č.
28/22/2. Na pronájem restaurace byl znovu zveřejněn záměr.
Diskuze:
Ing. Šéfr Stanislav-budoucí pozemky (pařníky)- věnovat pozornost na likvidaci splaškových vod (ČOV)
Bradáčová Marcela, Mgr. Anna Laššová- návrh na úklid KD (sály+ předsálí)- pavučiny, prach
Mgr. Laššová Anna- informace z konání schůzky školské rady
Mgr. Laššová Anna- navrhuje vyhotovit tabulku priorit na plán oprav obecních komunikací

POZVÁNKA
SDH Soběslavice zve všechny příznivce dobré zábavy na 35. ročník Padařovských slavností.
Tyto se po dvouleté přestávce budou konat v sobotu 30. července.
Setkání při tanci a poslechu s dechovou hudbou Plechařinka začne ve 14 hodin. Navečer v 19 hodin
je vystřídá country kapela Bodlák. Vstupné na obě akce bude dobrovolné.
Těšíme se na setkání s vámi při dobrém jídle a pití, kterého, jako obvykle, bude dostatek.
S pozdravem pořadatelé.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 21. 7.
2022
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce
Pěnčín dne 21 7. 2022 od 8:30 do 18:00 hodin.
Odstávka se týká pouze těchto čísel popisných v Pěnčíně: 4, 13, 57, 64, 66, 111, 112, 122, 123, 133,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143.

VÝZVA K OVĚŘENÍ PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Krajský úřad Libereckého kraje vyzývá zejména ty voliče-občany ČR, kteří nejsou držiteli
platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do
zastupitelstev obcí a do Senátu (které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 a v případě konání
druhého kola voleb ve dnech 30. září a 1. října 2022) nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského
průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali
kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.
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