NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

DUBEN 2021
Vážení spoluobčané,
v tuto dobu bychom si všichni přáli, aby s nástupem měsíce dubna byl ten první den, co se týká
Covidu aprílový. To se bohužel nestane a Covid je tu s námi nadále. Slunce začíná probouzet přírodu.
Vše se zase zazelená a snad se zlepší i zdravotní situace a s ní spojená opatření. Pro všechny, zejména
zdravotníky je to dlouhé a jejich nadměrné nasazení trvá již rok. Nezbývá než jim poděkovat za jejich
obětavou práci. Snažte se opatření dodržovat i vy a věřím, že se z toho nejhoršího dostaneme. Pro ty,
kteří mají zájem být očkováni, nečekejte a zaregistrujte se. Můžete se zaregistrovat i na obecním
úřadě do centrální evidence. Netrvá to dlouho, pouze poskytnout základní informace. Potom jen čekat
na přidělení termínu dle toho, jak očkovací centra obdrží vakcínu.
S opravdovým nástupem jara se rozeběhnou zase veškeré práce v okolí našich domů. Dle
posledních měření se vytvořila dostatečná jarní zásoba spodní vody. K jejímu udržování přispívá i
naše lidská činnost. Především to ustavičné sekání trávníků. Nechte alespoň něco vykvést. I tím vyšším
travním porostem udržujete vodu, která je zapotřebí. Nejenom květiny zakoupené v zahradnictvích
dokáží být oku svými květy působivé. S tímto nástupem jarních prací se snažte dodržovat klid od
sekaček a ostatního nářadí alespoň o víkendech. Od tohoto měsíce budou opět rozmístěny kontejnery
na bioodpad krom těch velkých na parkovišti KD. Tyto jsou celoročně využívány. Snažte se využít
jejich kapacitu a větve přivážet částečně nakrácené.
Přeji vám všem příjemné prožití již takto druhých (doufejme, že posledních) omezených
Velikonoc.

Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
75 let paní Jana Horáčková
60 let pan Vlastislav Nedvěd
50 let pan Leoš Salaba
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice, poplatek ze psa pro rok 2021, 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. Děkujeme.

S ohledem na vzniklou situaci, tak v případě doručování důchodu, listovní zásilky nebo
balíku Českou poštou do bydliště při předávání používejte VŽDY RESPIRÁTOR a
SVOJI PROPISOVACÍ TUŽKU.

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
S ohledem na současnou situaci a protiepidemická opatření není možné plánovat žádné akce pro
zpestření výuky. Všichni se snažíme dětem co nejzajímavěji zprostředkovat náhradní výuku a zajistit
s pomocí rodičů zvládnutí učiva v nejvyšší možné míře. Opět musím pochválit rodiče a ostatní rodinné
příslušníky, kteří dětem s výukou pomáhají a zajišťují jejich účast na výuce.
Stále se výuky online účastní všichni žáci naší ZŠ a snaží se pracovat na dálku i děti z MŠ. Možná se to
nezasvěceným nezdá, ale tato výuka je náročná nejen pro rodinné příslušníky, ale hlavně pro
vyučující. Musí totiž vyučovat každý ročník zvlášť a přípravy na takovouto výuku zaberou mnoho
času. I opravování zadaných úkolů je časově náročné a učitelky jej provádějí o víkendech, aby od
pondělí měly děti vše doma připravené a mohly i nadále pokračovat v práci.
Myslím, že s pomocí rodičů vše zvládáme a děti v rámci svých schopností svědomitě pracují a v plnění
osnov nijak zvlášť nezaostávají.
Přesto všechno se již nemůžeme dočkat, až tato situace skončí a děti budou zase přítomny ve škole na
běžné výuce.

Hned po velikonočních svátcích se 7. 4. uskuteční zápis do 1. r. ZŠ.
Děti je možné zapsat v průběhu dubna online, ale s elektronickým podpisem nebo pomocí datových
stránek, pokud je zákonní zástupci mají. Podrobnější instrukce jsou zveřejněny na našich webových
stránkách.
Jinak zákonní zástupci mohou přijít do školy 7. 4. v době od 14:00 do 16:00 s doklady (rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce), na místě vyplnit přihlášku a jiné potřebné dokumenty
a nechat zapsat dítě do naší školy.
Nehodí-li se někomu tento termín, je možné po domluvě zapsat dítě osobně i v jiném termínu
v průběhu měsíce dubna.
Až to situace dovolí, uspořádáme setkání zapsaných dětí v naší škole.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školy v Pěnčíně, na školní rok 2021/2022, proběhne v úterý 4. 5.
2021. Forma zápisu bude upřesněna dle pokynů ministerstva školství a aktuální
epidemiologické situace.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ
KNIHOVNA bude v dubnu otevřena každou středu od 15 do 18 hodin za dodržení bezpečnostních a
hygienických podmínek. Vstup pouze s respirátorem. O případných změnách bude veřejnost včas
informována.

UDĚLENÁ VÝJIMKA Z OMEZENÍ POHYBU A POBYTU pro obce ve správním obvodu
ORP Turnov je nadále platná.

Usnesení z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 11. 3. 2021 v ZŠ Pěnčín
usneseni č. 1/21/1
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 2/21/1
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3- obecní úřad, PD zpracována, zahájit stavební řízení-vypustit
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
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá-viz 9/21/1

22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4-prodej akcií- trvá
16/20/1 větrací jednotky do školy- trvá
29/20/2- prodej části pozemku-vypustit
30/20/2- koupě části pozemku-vypustit
31/20/2- odkoupení předběžně odměřených pozemků-viz stanovisko p. Doležala-vypustit-viz 60/20/4
42/20/4- vypustit
43/20/4- vypustit
44/20/4- vypustit
45/20/4- vypustit
46/20/4- vypustit
47/20/4- vypustit
48/20/4- vypustit
49/20/4- vypustit
50/20/4- vypustit
51/20/4- vypustit
52/20/4- vypustit
53/20/4- vypustit
54/20/4- vypustit
55/20/4- vypustit
56/20/4- vypustit
57/20/4- vypustit
58/20/4- vypustit
59/20/4- vypustit
60/20/4- vypustit
61/20/4- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby-trvá
usnesení č. 3/21/1
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2020
usnesení č. 4/21/1
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2021 ve výši 310 591,- Kč v příjmech i výdajích
usnesení č. 5/21/1
ZO volí komisi pro vyřazení majetku obce ve složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Šáral
členové: Lenka Glosová, Jiří Plíva, Ing. Pavel Král
usnesení č. 6/21/1
ZO schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9421000089/2021/4000235175 uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, se
sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce a
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČCZ 27295567,
zastoupený na základě plné moci GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČO 27935311, DIČ CZ27935311, zastoupená Ondřejem Zůbkem, vedoucím připojování a rozvoje
PZ-Čechy východ 2 a Mgr. Danielou Merklovou, technikem připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 7/21/1
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4017333/VB/01 uzavřenou mezi
Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem,
starostou obce a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
IČO24729035, DIČ CZ24729035, zastoupená RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. se sídlem plk. Truhláře 114, 512
51 Lomnice nad Popelkou, IČO 25298194, DIČ CZ25298194 za úplatu 2 100 Kč. ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.

usnesení č. 8/21/1
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby č.j.
OLP/4221/2020 ev. č. 8800100609_1/BVB/P na pozemku p. č. 971/1 o výměře 5452 m² nacházejícího se
v k. ú. Pěnčín, obec Pěnčín, mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a 461 80 Liberec2, IČO:
70891508, DIČ CZ70891508,zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje a Gas Net, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567 zastoupená na základě
plné moci GasNet služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábrdovice, IČO 27935311, DIČ
CZ27935311, zastoupená Ondřejem Zůbkem, vedoucím připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a
Denisou Hradilovou, technikem připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín
62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095 zastoupená Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 9/21/1
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby č. j.
OLP/119/2021 ev. č. 8800100610_1/BVB/P na pozemku p. č. 1041/4 o výměře 1370m², v k. ú. Pěnčín, obec
Pěnčín mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a 461 80 Liberec2, IČO 70891508, DIČ
CZ70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci GasNet
Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, DIČ CZ27935311,
zastoupená Ondřejem Zůbkem, vedoucím připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Denisou Hradilovou,
technikem připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín,
IČO 00263095 zastoupená Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
usnesení č. 10/21/1
ZO schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem Severočeské komunální služby
s.r.o. se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62738542, DIČ CZ62738542
zastoupený Zdeňkem Faistaverem, ředitelem společnosti na základě plné moci jednatelů a Obcí Pěnčín se
sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095 zastoupená Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 11/21/1
ZO souhlasí s darem ve výši 3 500 Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460
01 Liberec- IV Perštýn a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka podpisem darovací smlouvy.
usnesení č. 12/21/1
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 zrušovací o místním poplatku z pobytu, kterou se
zrušuje vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
usnesení č. 13/21/1
ZO souhlasí se zveřejněním záměru odkoupení částí pozemků p. č. 47/1, 47/4,199, 45/9 a 177 v k. ú. Pěnčín
dle předběžného geometrického plánu.
usnesení č. 14/21/1
ZO bylo seznámeno se třemi variantami studie zástavby RD v lokalitě „Pařníky“ a starostovi obce ukládá
zadat rozpracování varianty č. 10 včetně navržených úprav a připomínek. Zpracovaný návrh bude ještě před
zpracováním dokumentace k ÚŘ předložen ZO k odsouhlasení.
usnesení č. 15/21/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Mysliveckého spolku Hlubočice, Vlastibořice 76, 46344 Sychrov,
zastoupenou Miroslavem Tomáškem, IČO: 46745858, ve výši 25 000,-Kč na neinvestiční výdaje spolku
(krytí nákladů na ochranu přírody a zvěře, zazvěřování, práce s dětmi a ostatní činnosti spolku) a pověřuje
starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 16/21/1
ZO souhlasí s navýšením ročního příspěvku na rok 2021 na provoz ZŠ a MŠ Pěnčín ve výši 100 000 Kč.
ZÁPIS:
1. Informace starosty o uskutečněném jednání z 8. 3. 2021 starosty a místostarosty obce s panem Jiřím
Salabou, který přednesl ústní požadavek, aby obec vykoupila pozemek p. č. 970/2 v k. ú. Pěnčín,
v obci Pěnčín.
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