NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LEDEN 2020
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku s magickým číslem 2020. Chtěl bych Vám všem tímto
popřát hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů a štěstí ve všem, do čeho se jistě s vervou
pustíte. Vánoční svátky a přechod ze starého roku do nového byl a je, skoro již
tradičně, bez sněhu. Doufejme, že se sněhové nadílky ještě dočkáme a hlavně děti
budou moci opustit hrátky na počítačích, tabletech, chytrých telefonech a jim
podobných elektronických zařízení. S dárky od Ježíška se již pomazlily a jistě se na
dovádění ve sněhu těší.
Začátek roku je nejen osobním bilancováním, ale i bilancováním činností spolků
a zároveň i plánování akcí, které pro naše obyvatele obce připravují. I těm srdečně
přeji, aby se jim v jejich záslužné, převážně dobrovolné činnosti, dařilo. Za vedení obce
je chci ujistit, že i nadále mohou s naší podporou počítat.
Jak jste již jistě někteří zaznamenali, tak s nástupem nového roku přicházejí v
platnost i některé zákony, které se přímo týkají nás všech. Zejména chci zmínit
povinnost čipování psů a nově zavedenou povinnost sběru tuků a olejů z domácností (v
naší obci bylo zkušebně zavedeno již v loňském roce – viz červené kontejnery u školky
a hasičské zbrojnice). O nových zákonech a jejich dotažení do smysluplného účelu si
můžeme myslet cokoliv (teď mám na mysli diskutovanou povinnost čipování psů), ale
jejich dodržování je však nezpochybnitelné. V této souvislosti chci rovněž upozornit na
novou zastupitelstvem obce schválenou obecní Vyhlášku č. 1/2019 o hospodaření s
komunálním odpadem a prosím všechny majitele nemovitostí (obytných domů, chat a
chalup) o její dodržování.
Kdo se z občanů zúčastnil veřejného zasedání zastupitelstva obce v závěru
loňského roku, tak se mohl seznámit s hlavními záměry pro letošní rok a výhledem pro
roky další. I nadále budeme pokračovat v přípravě projektů na investiční akce, na
kterých se buď ještě pracuje anebo jsou před dokončením. Zejména bych chtěl
upozornit na zpracování projektu pro velkou stavební akci úpravy návse s prostorem
před prodejnou a vybudováním vstupu na pozemek obce (bývalé pařníky) pro
plánovanou zástavbu rodinných domků. Rovněž se společně s MÚ Turnov pracuje na
klíčovém dokumentu na Územním plánu obce a věříme, že bude do konce t. r.
dokončen. Z „menších“ projektů chci ještě zmínit projekt na opravu budovy obecního
úřadu, na stavbu chodníku od p. Petra Fanty ke hřbitovu, zřízení rekuperace vzduchu
do všech tříd naší školy atd. V souladu s touto strategií je i zpracován a schválen
rozpočet obce, který byl rovněž schválen na veřejném zasedání zastupitelů obce v
závěru loňského roku. I když jednání o nových projektech není jednoduché a vstupují
do nich samozřejmě osobní zájmy některých občanů, budeme se snažit jejich
zpracování neustále „tlačit“ kupředu tak, aby se u některých, třeba i částečně, mohlo
začít s realizací. O postupu prací Vás budeme samozřejmě průběžně informovat jak na
veřejných zasedáních zastupitelů obce, tak i v Obecním zpravodaji.

Ještě bych chtěl upozornit na připravované vydání knihy o naší obci a okolí, které by
mělo být cca v březnu t. r. Neustále je možné přicházet s náměty, poznámkami či
podloženými příběhy k obohacení obsahu této knihy. Její slavnostní křest pak
připravujeme na druhou polovinu roku a o termínu budete včas informováni.
Na závěr Vám všem chci poděkovat za trvalý zájem o činnost a práci v naší obci a
věřím, že bude pokračovat i nadále v tomto roce 2020.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
80 let paní Václava Hlavatá
75 let paní Jitka Salabová
70 let paní Dana Pelcová
60 let pan Jiří Salaba
55 let paní Lenka Hobelantová
Našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a
spokojenosti.
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 4. 1. Ples TaPŠ ILMA
SO 11. 1. Myslivecký ples
PÁ 31. 1. koncert
CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 10. 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 2020
Cena za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 se změnila. Též cena pytlů na
komunální odpad se změnila: malý 37,-Kč, velký 68,-Kč.
Pytle na plasty a nápojové kartony jsou k vyzvednutí na obecním úřadě zdarma.
POPELNICE 110 a 120 l
PRONAJATÁ POPELNICE
l x týdně
2.794 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.894 Kč/rok
Kombinovaný
2.344 Kč/rok

VLASTNÍ POPELNICE
2.660 Kč/rok
1.760 Kč/rok
2.210 Kč/rok

PRONAJATÁ 80 l
1 x týdně
2.386 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.606 Kč/rok
Kombinovaný
1.998 Kč/rok

VLASTNÍ 80 l
2.260 Kč/rok
1.480 Kč/rok
1.870 Kč/rok

PRONAJATÁ 60 l
1 x týdně
2110 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1480 Kč/rok
Kombinovaný
1796 Kč/rok

VLASTNÍ 60 l
1982 Kč/rok
1354 Kč/rok
1668 Kč/rok

Pro upřesnění zaplacení správných částek se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo
602 126 272 v úředních hodinách.
Splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu je do 15. 3. 2020.
Poplatek za prvního psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
150 Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2020.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800.
EVIDENCE OBYVATEL
V naší obci je přihlášeno k trvalému pobytu k 31. 12. 2019 celkem 695 obyvatel. Z toho
v Albrechticích 36, na Červenici 57, v Kamení 29, v Pěnčíně 460, ve Střížovicích 18, ve
Vitanovicích 77 a v Zásadě 18 obyvatel. V roce 2019 se narodilo 6 dětí (Hakenová
Lucie, Škaloudová Barbora, Škaloudová Beáta, Laurinová Leontýna, Galabová Lucie,
Najmanová Nicol). Přihlásilo se 24 obyvatel, odhlásilo se 13 obyvatel a zemřelo 5
občanů (Josef Tomáš, Václav Fibrich, Libuše Lanková, Jan Hobelant, Milena
Bičíková).

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 12. 12. 2019 v KD Pěnčín
Usnesení č. 51/19/4
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 52/19/4
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3- informace, kontrola rekonstrukce OÚ-trvá
16/19/1- kolaudace na stavební objekt- SO-101- komunikace- trvá
17/19/1- prodej pozemku- 56/19/4
19/19/1- územní plán- trvá
21/19/1- informace „chodník ke hřbitovu“-trvá
22/19/1- informace „náves, + plocha před prodejnou“-trvá
27/19/2 + 2/19/2- informace-„žádost paní ředitelky MŠ“- trvá
46/19/3- zaslána odpověď-vypustit
49/19/3- informace-„rekonstrukce střechy KD“-vypustit
Kontrola diskuzních příspěvků.
Usnesení č. 53/19/4
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 4/19 ve výši 197 717,40 Kč v příjmech a výdajích
Usnesení č. 54/19/4
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2020. Příjmy ve výši 10 587 tis. Kč, výdaje ve
výši 16 406 tis. Kč. Financování ve výši 5 819 tis. Kč je kryto přebytkem předchozího roku.
Usnesení č. 55/19/4
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-4008102/VB/3 na
parc. č. 2461, 2465 v k. ú. Pěnčín s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,

Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ 24729035, zastoupená na základě plné moci
společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o. se sídlem Liberec 22, Svárovská 108, 460 10, IČ:
25464787, DIČCZ25464787, zastoupená na základě plné moci společností ENPRO
ENERGO s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolovská 137/45, 757 01,IČ: 28628250, DIČ
CZ28628250.
Usnesení č. 56/19/4
ZO po projednání schvaluje prodej pozemku č. parc. 889 v k. ú. Střížovice o výměře 2 597
m2, za dohodnutou cenu 233 730 Kč panu Radku Hauzrovi, bytem Vitanovice 10, 463 45 a
pověřuje starostu Ing. Karla Bičíka podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí kupující.
Usnesení č. 57/19/4
ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2019, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019 a rozpočtové opatření č. 3/2018-Mikroregionu Jizera
Usnesení č. 58/19/4
ZO schvaluje prodej akcií společností:
ČSAD Liberec a.s., IČO: 25045504, 245 ks a Autocentrum Nord, a.s., IČO: 28714199, 245
ks
společnosti AUTOBUSY LK, a.s., IČO: 06897517
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu prodejní/kupní smlouvy.
Usnesení č. 59/19/4
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 60/19/4
ZO schvaluje měsíční odměny poskytované členům ZO na základě nařízení vlády č.
338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev počínaje dnem 1. 1. 2020.
Neuvolněný místostarosta: 11 627,- Kč
Předsedové výborů: 1 533,- Kč
Členové zastupitelstva: 610,- Kč
Usnesení č. 61/19/4
ZO pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka přípravou zpracování aktualizace programu
rozvoje obce Pěnčín.
- Úprava centra obce – bezbariérovost, bezpečnost
- Chodník ke hřbitovu - bezpečnost
- Oprava budovy OÚ - bezbariérovost, bezpečnost
- Instalace řízeného větrání v ZŠ - bezpečnost
- Oprava a modernizace podlahy v sokolovně
- Oprava budovy MŠ a knihovny
- Obecní komunikace- rozsáhlé opravy
- Obměna vozového parku
- Vybudování zázemí pro pořádání venkovních kulturních akcí
- Přístavba nového pavilonu s učebnou pro pracovní výuku s napojením na objekt ZŠ
Informace starosty o připravované knize o Pěnčínu, příprava výstavy „Svátek jablka“.
Diskuse:
P. Ťukal: ze zdravotních důvodů žádá o uvolnění z dobrovolné funkce zvoníka a
navrhuje zvonění na paměť zemřelých občanů nahradit automatickým zařízením nebo
jiným dobrovolníkem.
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