ZÁŘÍ 2014 – PŘEDVOLEBNÍ – ZDARMA
V čísle: Důležité informace pro voliče  Volební strany a sdružení se představují  Zprávy ze zastupitelstva 
Czech POINT na OÚ  Zprávy z obce  Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov

Volby do zastupitelstev obcí: 10. - 11. 10. 2014
Volební systém, možnosti preferování a metoda přidělování mandátů
Komunální volby jako jediné umožňují
tzv. panašování – tedy volbu napříč kandidátními listinami jednotlivých volebních
stran. Pro celý volební obvod existuje jediný hlasovací lístek složený z kandidátních listin jednotlivých volebních stran.
Platné úpravy hlasovacího lístku jsou ze
zákona možné tři:
1. Označení křížkem před jmény jednotlivých kandidujících až do výše počtu
členů/ek zastupitelstva napříč jednotlivými volebními stranami – v případě naší
obce si volíme 11 zastupitelů.
2. Označení křížkem před názvem nejvýše
jedné volební strany.
3. Označení křížkem před názvem nejvýše
jedné volební strany a křížkem před jmény
jednotlivých kandidujících za jiné volební
strany.
Při sčítání volebních hlasů se v případě, že
je označena jak strana, tak jednotliví kandidující za tuto stranu, připočítá hlas
pouze volební straně a k označení jednotlivých kandidujících se nepřihlíží. Hlasy
jsou sčítány jak pro jednotlivé kandidující,
tak pro celé volební strany.
Hlasy pro volební strany se počítají následovně:
1. Jsou-li na kandidátní listině označena
jen jména jednotlivých kandidujících,
přičte se straně tolik hlasů, kolik kandidujících je za danou stranu označeno.
2. Je-li na kandidátní listině křížkem označena pouze jedna volební strana, přičte se
straně nejvýše tolik hlasů, kolik je mandátů
v zastupitelstvu.
3. Je-li označena jak jedna volební strana,
tak jednotliví kandidující z ostatních stran,
přičte se ostatním volebním stranám tolik
hlasů, kolik je na jejich kandidátní listině
označených jednotlivých kandidujících a
označená volební strana získává tolik
hlasů, kolik činí rozdíl mezi celkovým počtem mandátů v zastupitelstvu a počtem
označených jednotlivých kandidujících
z ostatních volebních stran.

Pro účely přidělování mandátů konkrétním kandidujícím je potřeba znát počet
hlasů, který obdrželi. Hlasy pro jednotlivé
kandidující se počítají takto:
1. Jsou-li na kandidátní listině označena
pouze jména jednotlivých kandidujících,
přičte se každé/mu takto označené/mu
kadidující/mu jeden hlas.
2. Je-li na kandidátní listině křížkem označena pouze jedna volební strana, přičte se
hlas každému kandidujícímu dle pořadí na
kandidátní listině, přičemž číslo poslední/
ho kandidující/ho je shodné s celkovým
počtem mandátů v zastupitelstvu.
3. Je-li označena jak jedna volební strana,
tak jednotliví kandidující z ostatních stran,
přičítá se po jednom hlasu každé/mu
jednotlivé/mu kandidující/mu z ostatních
volebních stran, za označenou volební
stranu se přičítá po jednom hlasu v pořadí
dle hlasovacího lístku tolika kandidujícím
označené volební strany, kolik činí rozdíl
počtu volených členů/ek zastupitelstva a
počtu jednotlivě označených kandidujících.
Poté, co jsou známy jak počty hlasů odevzdané pro jednotlivé volební strany, tak
pro jednotlivé kandidující, přistoupí Český statistický úřad k přidělování mandátů
– nejprve volebním stranám, poté konkrétním kandidujícím. Ještě předtím je však
potřeba zjistit, které strany vůbec postupují do skrutinia. To probíhá tak, že se
zjistí celkový počet platných hlasů pro
všechny kandidátní listiny. Pokud některá
z kandidátních listin získala méně než 5 %
z celkového počtu hlasů vyděleného počtem volených zastupitelů/ek a vynásobeného počtem kandidujících za danou
volební stranu, maximálně však počtem
rovným počtu volených zastupitelů/ek,
do skrutinia nepostupuje a k hlasům
odevzdaných pro ni či kandidující na ní
zastoupené se již dále nepřihlíží.

V první fázi jsou (podobně jako např. při
volbách do Poslanecké sněmovny) mandáty přidělovány stranám, a to na základě
d‘Hondtovy metody. Poté, co jsou známy
počty mandátů pro jednotlivé strany,
zjišťuje se, kterým kandidujícím budou
tyto mandáty přiděleny. Pro přidělení
mandátu je zpravidla rozhodující místo na
kandidátní listině; přednostně jsou však
mandáty přidělovány těm kandidujícím,
které a kteří obdrželi nejméně o 10 % hlasů více, než byl průměr hlasů na jednoho
či jednu kandidující dané volební strany.
Dvě zásadní změny, kterými způsob přidělování mandátů v uplynulých letech
prošel, přinesly jednak značnou nepřehlednost systému, jednak omezily možnost výběru konkrétních kandidujících.
Díky tomu, že každý volič a každá volička
mají k dispozici tolik hlasů, kolik je rozdělováno mandátů, mohou si v podstatě
„složit“ vlastní zastupitelstvo. Tato možnost je však do značné míry blokována
právě zmiňovanými úpravami – mandáty
jsou rozdělovány pouze stranám, které
obdrží dostatečný počet hlasů, změna
přepočtu hlasů na mandáty mírně zvýhodnila volební strany s největším ziskem
hlasů a možnost výběru byla značně omezena tím, že mandáty jsou konkrétním
kandidujícím přidělovány zpravidla na
základě pořadí na kandidátní listině.

Rozlosování kandidujících
politických stran podle čísel
1. Sdružení občanů obce Pěnčín
pro inovaci a prosperitu
2. Občanská demokratická strana
3. Komunistická strana Čech
a Moravy
4. Sdružení nezávislých kandidátů
za spravedlivou obec
5. Sdružení nezávislých kandidátů
– Mladí pro Obec Pěnčín

Ze zastupitelstva obce 31. 3., 28. 4., 7. 5., 18. 6., a 25. 8. 2014
 ZO schvaluje smlouvu o provedení
práce s panem Pavlem Havlíčkem na akci
Stavební úpravy objektu Kittelův dům
v Krásné, čp. 10 - etapa střešní plášť.
 ZO schvaluje pokračování stavby Kittelova domu v roce 2014 na práce spočívající v položení střešní krytiny včetně klempířských prvků, výstavba ocelových
komínů, lávky, dřevěné opláštění komínů
a montáž hromosvodů v celkové výši
2 713 109 Kč, včetně DPH. Předběžná výše
příspěvku z Ministerstva kultury na rok
2014 je ve výši 900 000 Kč, další část bude
financována z rozpočtu obce převodem
prostředků z přebytku hospodářského
výsledku obce z roku 2013.
 ZO schvaluje navržený postup při likvidaci dřevomorky v Kittelově domě. Starostka objedná u Mgr. Jirouška provedení
I. etapy sanace a na společné schůzce se
domluví další postup při likvidaci dřevěných prvků napadených dřevomorkou.
 ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na dostavbu hasičské zbrojnice v Huti
na dokončení, úpravy a odstranění vad a
nedodělků v systému vytápění v kotelně.
 ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na dostavbu hasičské zbrojnice v Huti
na dokončení, úpravy a odstranění vad a
nedodělků stavební části.
 ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2014
pro schvalování účetní závěrky obce
Pěnčín s účinností od 1. 1. 2014.
 ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ Pěnčín 22 za rok 2013 dle
protokolu, který je přílohou usnesení.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ
Pěnčín za rok 2013 – účetním ziskem
56 406,38 Kč a souhlasí s převodem hospodářského zisku ZŠ Pěnčín do fondu
rezerv.
 ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Pěnčín 62 za rok 2013
dle protokolu, který je přílohou usnesení.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ
Pěnčín za rok 2013 – účetním ziskem
204 524,85 Kč a souhlasí s převodem hospodářského zisku MŠ Pěnčín do fondu
rezerv.
 ZO schvaluje záměr odkoupení ppč.
736/7, k.ú. Huť, o výměře 47 m2.
 ZO schvaluje záměr směny části st.p.č.
112 k.ú. Huť a části ppč. 934, k.ú. Huť.
 ZO neschvaluje prodej ppč.190/3, k.ú.
Huť.
 ZO neschvaluje prodej st.p.č. 367, k.ú.
Huť.
 ZO bere na vědomí informaci o provedené kontrole ze školské inspekce.
 ZO schvaluje zřízení odloučeného pracoviště MŠ Pěnčín v budově ZŠ Pěnčín.
 ZO bere na vědomí informaci o dosluhující kotelně v MŠ Pěnčín a o rekonstrukci rozhodne na příštím zasedání po předložení podkladů.

 ZO bere na vědomí informaci o výměně
oken v objektu Huť čp. 169.
 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi obcí Pěnčín, p. Josefem Kuřátkem,
Krásná 45, a Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., Teplice, na ppč. 423/1 a
423/19, k.ú. Jistebsko, za úplatu ve výši
50 000 Kč (s DPH).
 ZO bere na vědomí informaci o dlužnících na nájemném v objektu Huť čp. 169,
Bratříkov 100 a v DPS (jeden byt). Vymáhání dlužných částek bylo řešeno exekucí,
zatím bez výsledku. Soudní vystěhování
proběhne ve dvou případech v nejbližší
době. Další dvě dlužnice podaly odvolání
k soudnímu rozhodnutí o vystěhování ke
Krajskému soudu. Celková dlužná částka
všech dlužníků činí prozatím cca 490 080
Kč a žádný z nich neprojevil snahu dlužné
částky alespoň splácet.
 ZO schvaluje účetní závěrku obce Pěnčín
k 31. 12. 2013 dle protokolu, který je
přílohou usnesení.
 ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet za rok 2013, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2013, bez výhrad.
 ZO schvaluje Partnerskou smlouvu mezi
MAS Achát, z.s., a obcí Pěnčín na projekt
z dotačního titulu „Program rozvoje
venkova“ pro ZŠ Pěnčín s podmínkou
předfinancování ve výši 229 500 Kč. Tato
částka bude po realizaci obci vrácena po
proplacení ze strany SZIF. Zastupitelstvo
pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
výběrového řízení na zakázku „HZ Huť
– rekonstrukce otopného systému“. Hodnotící komise vybrala obchodní společnost
LTG systémy, s.r.o., Hlavní 138, Smržovka,
za nabídkovou cenu 784 934 Kč bez DPH,
949 770,14 Kč s DPH a doporučuje zadavateli zadat veřejnou zakázku této firmě.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem s obchodní společností
LTG systémy, s.r.o., Hlavní 138, Smržovka,
IČ 287 09 519, na veřejnou zakázku s názvem „HZ Huť – rekonstrukce otopného
systému“ za cenu 784 934 Kč bez DPH,
949 770,14 Kč s DPH a pověřuje starostku
k podepsání této smlouvy.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
výběrového řízení na zakázku „HZ Huť
– opravy a odstranění stavebních závad“.
Hodnotící komise posuzovala pouze jednu
obdrženou nabídku, která byla překročena
a z těchto důvodů byla nabídka vyloučena
a komise rozhodla o zrušení veřejné
zakázky a vyhlášení nového výběrového
řízení.
 ZO souhlasí se zasláním položkového
rozpočtu ve výši 2 713 108 Kč s DPH jako
přílohu k žádosti o poskytnutí finančního

příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2014 na obnovu
střešního pláště, včetně klempířských
prvků a hromosvodu, výstavby ocelových
komínů a dřevěného opláštění s komínovou
lávkou.
 ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2008/08/12
s dodavatelem Sdružení Kittelův dům –
sdružení firem, sdružující účastníky
KRABB, s.r.o., a Jaroslav Skála, ADAPTA,
na akci „Kittelův dům – rekonstrukce
roubeného domu z roku 1747“, ve které
bude mimo jiné uvedeno, že změny vyvolané objednatelem v rámci realizační
dokumentace budou doloženy vzájemně
odsouhlasenými změnovými listy a na
jejich základě bude prováděna fakturace.
 ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby „Kittelův dům –
rekonstrukce roubeného domu z roku
1747“ k žádosti o dotaci z Norských fondů.
 ZO souhlasí s odkoupením ppč. 736/7,
k.ú. Huť, o výměře 47 m2 od pí D. Sedlákové, Pěnčín, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 6 290 Kč a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
výběrového řízení na zakázku „HZ Huť
– Opravy a odstranění stavebních závad“.
Hodnotící komise vybrala obchodní společnost TERMIL, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
za nabídkovou cenu 831 425 Kč bez DPH,
1 006 024 Kč DPH a doporučuje zadavateli
zadat veřejnou zakázku této firmě.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem Firmou TERMIL, s.r.o., na
veřejnou zakázku s názvem „HZ Huť –
Opravy a odstranění stavebních závad“ za
cenu 831 425 Kč bez DPH, 1 006 024 s DPH,
a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje směnu st.p.č. 112 díl a),
k.ú. Huť, o výměře 71 m2, v majetku obce
Pěnčín, za ppč. 934 díl d), k.ú. Huť, o výměře 100 m2 v majetku f. FIPOBEX, s.r.o.,
Pěnčín, a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO schvaluje prodej ppč. 190/4, k.ú.
Huť, o výměře 67 m2 pí B. Kunderové za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 3 990
Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO bere na vědomí žádost o odkoupení
ppč. 1349/5, k.ú. Bratříkov.
 ZO neschvaluje prodej ppč. 895/1, k.ú.
Huť.
 ZO bere na vědomí žádost p. Friče o
směnu části ppč. 27, 28/1 a 28/2, k.ú. Huť,
za část ppč. 773/1, k.ú. Huť, a ukládá
p. místostarostovi svolat místní šetření
s p. Fričem a p. Fantyšem.
 ZO schvaluje rekonstrukci kotelny v MŠ
Pěnčín s přechodem na plyn.
Dokončení na str. 3
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Ze zastupitelstva obce 31. 3., 28. 4., 7. 5., 18. 6., a 25. 8. 2014
Dokončení ze str. 2
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi obcí Pěnčín a EKO-KOM, a.s.,
a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje příspěvky organizací
dle zápisu finančního výboru, který je
přílohou.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z „Programu resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury“ v Libereckém
kraji pro rok 2014 na Kittelův dům.
 ZO souhlasí s proplácením nákladů za
práce, které budou provedeny v souvislosti se zajišťováním dotace z Norských
fondů nad rámec uzavřené smlouvy
dle potřeby investora s panem Janem
Sedlákem.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z dotačního programu „Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje“
pro rok 2014.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „JN, Alšovice (ppč.
861/2) – vrchní přípojka NN“ za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
 ZO schvaluje Smlouvy o zřízení věcných
břemen na plynárenské zařízení „Plynofikace obce Pěnčín – IV. etapa, místní část
– Alšovice, Huť“ mezi obcí a RWE GasNet,
s.r.o., dle přílohy.
 ZO schvaluje Smlouvy o zřízení věcných
břemen na plynárenské zařízení „Plynofikace obce Pěnčín – IV. etapa, místní část
– Alšovice, Huť“ mezi povinným, oprávněným RWE GasNet, s.r.o., a obcí (investorem) dle přílohy za cenu 10 Kč/bm.
 ZO schvaluje záměr směny části ppč. 27
a 28/2, k.ú. Huť, za část ppč. 773/1, k.ú.
Huť.
 ZO bere na vědomí žádost manželů
Zappeových o odkoupení části ppč. 775/3
díl „a“, k. ú. Jistebsko. Odkoupení bude
realizováno dle platného usnesení č. 168/
2011.
 ZO bere na vědomí žádost pana Josefa
Boudy o odkoupení části ppč. 2126, k.ú.
Alšovice, a ukládá místostarostovi ověřit
skutečný stav MK.
 ZO schvaluje bezúplatný převod části
ppč. 59/1, k.ú. Huť, od Státního pozemkového úřadu na obec Pěnčín.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
výběrového řízení na zakázku „Výstavba
vodovodu Krásná“. Hodnotící komise
vybrala firmu EVOSA, s.r.o., IČO 18384501,
Frýdštejn 72, 468 42 Hodkovice nad Mohelkou, s nabídkovou cenou bez DPH
270 000 Kč, s DPH 326 700 Kč a doporučuje
zadavateli zadat veřejnou zakázku této
firmě.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem EVOSA s.r.o, IČO 183 84
501, Frýdštejn 72, 468 42 Hodkovice nad

Mohelkou, na veřejnou zakázku „Výstavba
vodovodu Krásná“ za cenu 270 000 Kč bez
DPH, 326 700 s DPH, a pověřuje starostku
podepsáním této smlouvy.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
poptávkového řízení na zakázku “Kittelův
dům – rekonstrukce roubeného domu
z roku 1747“ – administrace na dodavatele stavby. Hodnotící komise vybrala firmu
Advokátní kancelář JUDr. Ing. Ondřej
Kubát, Korunní 2569/108f, 101 00 Praha 10,
s nabídkovou cenou bez DPH 95 000 Kč,
s DPH 114 950 Kč, a doporučuje zadavateli zadat veřejnou zakázku této firmě.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem Advokátní kancelář JUDr.
Ing. Ondřej Kubát na zakázku „Kittelův
dům – rekonstrukce roubeného domu
z roku 1747“ za cenu 95 000 Kč bez DPH,
114 950 Kč s DPH, a pověřuje starostku
podepsáním této smlouvy.
 ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání a schvaluje
uzavření dohody s Úřadem práce ČR.
 ZO schvaluje počet členů zastupitelstva
na nové volební období 2014 – 2018 v počtu
jedenácti členů.
 ZO ukládá starostce a místostarostovi
zahájit a zajistit přípravné práce na
přístavbu MŠ Pěnčín.
 ZO bere na vědomí informaci o zrušení
výběrového řízení na rekonstrukci kotelny
v MŠ Pěnčín z důvodu nesplnění zadávacích kritérií výběrového řízení.
 ZO schvaluje přípravu přístavby objektu MŠ Pěnčín a podání žádosti o dotaci na
MŠMT ČR z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol a z programu
Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky.
 ZO projednalo žádost mateřské školy
Pěnčín o udělení výjimky z nejvyššího a
z nejnižšího počtu dětí a tuto výjimku
schvaluje podle § 23 odst. 5 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/
2015.
1. třída - 26 dětí
2. třída - 27 dětí
3. třída - 16 dětí
 ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
Kittelův dům Krásná do Programu záchrany architektonického dědictví na rok
2015.
 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi obcí Pěnčín a RWE č. 183070, která
nahradí (původní číslo 9411002447/
166135) na základě účinnosti změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu

č. 140/2009. Zastupitelstvo pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitých věcí a smlouvu o zřízení věcného práva č. 2557/ULB/2014,
kterou se převádějí bezúplatně pozemky:
– pozemková parcela č. 785, ostatní plocha,
manipulační plocha
– pozemková parcela č. 801/2, ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha
– pozemková parcela č. 799/3, ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha
v katastrálním území Huť obci Pěnčín,
z vlastnictví státu do vlastnictví obce
Pěnčín ve veřejném zájmu.
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
 ZO neschvaluje záměr prodeje ppč.
407/5, k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje přijetí daru ppč. 370/2
o výměře 29 m2 a ppč. 370/3 o výměře 26 m2,
vše k.ú. Huť, od p. Theileise. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
 ZO schvaluje záměr odkoupení ppč.
1696 o výměře 97 m2, k.ú. Bratříkov.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 768/16,
k.ú.Alšovice.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu
pozemku ppč. 365/22 o výměře 6 467 m2
a ppč. 276/2, k.ú. Jistebsko, s Kokonínskou
zemědělskou společností, a.s., na dobu
určitou do 31. 12. 2015.
 ZO projednalo přípravu zimní údržby
pro rok 2014/2015 a doporučuje prodloužení smlouvy z roku 2013 s KZS, s.r.o.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi
obcí Pěnčín a panem Emilem Hujerem o
užívání septiku u objektu Bratříkov čp. 67.
 ZO schvaluje přijetí cenové nabídky na
dodávku elektřiny č. 14011427 pro termín
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o stížnosti
Ing. Šedivé na znečišťování její studny
povrchovou vodou z místní komunikace
a pověřuje starostku dořešit s právním
zástupcem obce.
 ZO bere na vědomí upozornění p.
Kodejše na nevyhovující hráz rybníka
„Štrynclák“.
 ZO bere na vědomí informaci o dokončení stavby hasičské zbrojnice v Huti
s vyčíslením finančních nákladů na opravy
a vícepráce dle přílohy a informaci o dalším postupu předání objektu do užívání
JSDHO Huť.
Vladimíra Paldusová
starostka
Michal Bernat
místostarosta
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Volby do zastupitelstev obcí: 10. - 11. 10. 2014
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č.
112/2014 Sb. z 12. 6. 2014 se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 10. 10.
2014 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
11. 10. 2014 v době od 8 do 14 hodin.
Aktivní volební právo (právo volit) do
zastupitelstev obcí má:
 státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb (tj. sobota 11. 10. 2014) dosáhne
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci, městě nebo hlavním městě Praze
přihlášen k trvalému pobytu;
 státní občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 11. 10.
2014) dosáhne věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává

mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tou je „Smlouva o přistoupení ČR k EU“, publikovaná dne 28. 4. 2004
v částce 15 Sbírky zákonů a mezinárodních
smluv, jako Sdělení č. 44/2004. Takový
občan bude na vlastní žádost obecním
úřadem zapsán do dodatku stálého seznamu voličů podle ust. § 28 odst. 1 zákona
o volbách do zastupitelstev obcí. Bez zápisu do dodatku seznamu voličů mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného
členského státu EU, který má povolen trvalý
pobyt na území obce Pěnčín, může požádat
osobně o zapsání do dodatku seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva obce Pěnčín
na OÚ Pěnčín, Pěnčín 57, tel.: 483 397 028,
nejpozději do 16 hodin dne 8. 10. 2014.

 Seznam členských států EU
Království Belgie, Republika Bulharsko,
Česká republika, Dánské království, Republika Estonsko, Republika Finsko,
Francouzská republika, Republika Irsko ,
Italská republika, Republika Kypr, Litevská republika, Lotyšská republika, Velkovévodství Lucemburské, Republika Maďarsko, Republika Malta, Spolková republika Německo, Království Nizozemsko,
Republika Polsko, Republika Portugalsko,
Republika Rakousko, Republika Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika,
Republika Slovinsko, Španělské království,
Království Švédsko, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, Chorvatská
republika.

Možnosti využití Czech POINTu na našem obecním úřadě
Obecní úřad Pěnčín vydává nově prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
- pracoviště Czech POINT - na požádání
ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve
smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ověřeným výstupem se rozumí listina, která
vznikla úplným převodem výpisu z ISVS
z elektronické do listinné podoby. Taková
listina vydaná OÚ Pěnčín je veřejnou
listinou.
OÚ Pěnčín vydává ověřené výstupy z níže
uvedených evidencí ISVS (elektronicky
vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
1) výpisy z Katastru nemovitostí
(veřejná evidence)
2) výpisy z Rejstříku živnostenského
podnikání (veřejná část)
(veřejná evidence)
3) výpisy z Obchodního rejstříku
(veřejná evidence)
4) výpisy z Rejstříku trestů
(neveřejná evidence)
5) výpisy bodového hodnocení řidiče
(neveřejná evidence)
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (veřejná evidence)
7) výpisy z Registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH (Informačního
systému odpadového hospodářství neveřejná evidence)
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku
(veřejná evidence)
9) žádosti o zřízení datové schránky
10) oznámení o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových
11) autorizovaná konverze na žádost
z listinné do elektronické podoby
dokumentu
12) autorizovaná konverze z elektronické
do listinné podoby dokumentu
Další úkony v rámci agendy ISDS:

- žádost, aby datová schránka plnila funkci
OVM
- žádost, aby datová schránka neplnila
funkci OVM
- žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/
PFO/FO
- žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání
dokumentů od datové schránky PO/PFO/
FO
- oznámení o zneplatnění přístupových
údajů statutárním orgánům nebo vedoucím
OVM
- oznámení o přidání pověřené osoby
k přístupu do datové schránky
- oznámení o zneplatnění přístupových
údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
- žádost o znepřístupnění datové schránky,
která byla zřízena na žádost
- žádost o opětovné zpřístupnění datové
schránky, která byla zřízena na žádost
- vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
ad 4) Evidence Rejstříku trestů je
neveřejnou evidencí
Vydat ověřený výpis z této evidence lze
pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě
předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis
z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné
moci jemu udělené další osobou. V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto
údaje doložit pro ověření údajů v žádosti
jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec
všechny potřebné údaje k ověření, je to
důvodem k odmítnutí žádosti.
ad 5) Výpisy bodového hodnocení osoby
O výpis může požádat osoba, které se
výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje
na základě předloženého dokladu
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad

totožnosti. Výpis bodového hodnocení
osoby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci
uvedeny všechny potřebné údaje, musí
zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření
údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k
ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.
ad 6) Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede
Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53
(základní kvalifikační předpoklady) a § 54
(profesní kvalifikační předpoklady) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili příslušnými doklady a
současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech
Point je možné zažádat o ověřený výpis ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro
příslušnou organizaci, a to dle zadaného
identifikačního čísla organizace.
ad 7) Registr účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Slouží k plnění ohlašovacích povinností
souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s autovraky.
Pracoviště Czech Point umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:
- registraci a vydání přístupových údajů
- změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
- vygenerování jednorázového hesla
k existujícímu účtu
ad 8) Výpisy z insolvenčního rejstříku
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, který
umožní získat informace o příslušných
insolvenčních řízeních a umožní sledování
jejich průběhu. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla
Dokončení na str. 10
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Sdružení občanů obce Pěnčín pro inovaci a prosperitu
Toto sdružení kandiduje podruhé. V zastupitelstvu obce bylo zastoupeno třemi kandidáty. Zastoupeni jsme
byli v uvolněné funkci místostarosty, člena kontrolního výboru a člena finančního výboru. Snažili jsme se
v zastupitelstvu jednat spravedlivě, naslouchat občanům, řešit jejich problémy jak majetkové, tak osobní.
Spoustu našich „ideí“ se povedlo zrealizovat nebo alespoň vyvolat diskuzi.
Nepodařilo se nám pokračovat v projektu odkanalizování obce a vybudování čističky odpadních vod.

VOLEBNÍ PROGRAM
Podpora předškolního a školního
vzdělání, sportu
Rozšířit kapacitu mateřské školy přístavbou a rozšíření o jedno oddělení cca 25
dětí, postupná rekonstrukce dle finančních
možností topení, střecha, zateplení.
Pokračovat ve vybudování multifunkčního areálu ve středu obce nad fotbalovým
hřištěm pro sportovní volnočasové aktivity a pro ZŠ, MŠ. Aktivně podporovat ZŠ a
MŠ a pružně reagovat na jejich potřeby.

Obec – infrastruktura
Zavést Systém postupných celoplošných
oprav místních komunikací dle stavu povrchů a používanosti komunikací.
Opravit bytový dům Huť 169 (výměna
oken, oprava venkovního pláště, dokončit
topný systém na zemní plyn), výměna
okenních výplní bytových domů Bratříkov
100, Bratříkov 67, Alšovice 13.
Výstavba „revitalizace centra obce Huť“
odstranění staré HZ se zastávkou a

Životní prostředí
vytvoření komplexního odpočinkového
náměstíčka spojené s kaplí sv. Vojtěcha.
Pokračovat v rekonstrukci Kittelova domu
a okolí, podpora areálu kostela a fary na
Krásné.
Dle finančních možností rozšiřovat stávající chodníky a postupně rekonstruovat
Obecní úřad.
Zapojení občanů zapsaných na Úřadu
práce do VPP v obci.
Kandidátka:
1 Kudera Jaromír
2 Hlavatý Luděk
3 Dubský Aleš
4 Šourek Pavel
5 Bernat Michal
6 Suchý Jiří Ing.
7 Pošivač Pavel
8 Lejsková Lenka
9 Rychtář Václav
10 Fabiánová Romana
11 Pešková Hana

51
41
41
39
34
44
50
48
40
34
44

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

Vytvořit fond na příspěvek na rekonstrukci domácích čističek odpadních vod
u stávajících objektů.
Vybudovat sběrné místo na bioodpad.
Nadále podporovat a rozšiřovat místa
s tříděným odpadem.
Podpora spolků a organizací v obci:
Nadále finančně a propagačně podporovat
dobrovolné spolky a sdružení, které
působí v obci.

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

dělník
OSVČ
OSVČ
OSVČ
místostarosta
OSVČ
OSVČ
pečovatelka v DPS
OSVČ
rodičovská dovolená
učitelka v MŠ

Jistebsko
Alšovice
Pěnčín
Pěnčín
Huť
Alšovice
Alšovice
Pěnčín
Huť
Alšovice
Pěnčín
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PĚNČÍN - TADY JSME DOMA

1. Richard Hübel,
Huť

2. Jaroslav Strnad,
Alšovice

3. Luboš Kundera,
Huť

4. Milan Špika,
Krásná

5. Mgr. Monika
Špidlenová, Pěnčín
Na fotografiích
nejsou:
9. Milan Paldus,
Bratříkov
10. Jaromír Dotřel,
Alšovice

6. MUDr. Jarmila
Lejsková, Pěnčín

7. Pavel Paldus,
Huť

8. Jaroslav Meisner,
Huť

11. Radek Hujer,
Huť

PROGRAM – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014  ROZVOJ A ZKUŠENOST
Úřad – efektivní a vlídný kolega pro občany

 vstřícný, efektivní a občanům otevřený úřad – soukromí při
řešení požadavkú občanů, pružnost a velmi dobrý servis pro
vyřízení všech běžných administrativních úkonů
 změna organizační struktury úřadu – uvolněný starosta,
neuvolněný místostarosta, nově tajemník (zajištění profesionálního řízení chodu úřadu)

Moderní a účelné centrum obce – veškeré
potřebné zázemí pod jednou střechou

 komplexní zpracování projektu na vybudování moderního
centra obce od zastávky Dřevěnka po zastávku Pěnčín u Formanky
– stavba nové víceúčelové budovy (obecní úřad, pošta, knihovna,
ostatní služby), parkování, pěší zóna, komunikace, modernizace
MŠ a ZŠ, zdravotní středisko (lékárna), fotbalové hřiště, druhé
víceúčelové hřiště...

Doprava a bezpečnost

 plošné opravy a úpravy místních komunikací, zajišťující
pohodlné a bezpečné přístupy k rodinným domům
 s Libereckým krajem spolupracovat na zajištění co možná
nejširší služby v autobusové dopravě
 zefektivění veřejného osvětlení – zlevnění provozu, rychlejší
opravy
 konkrétní spolupráce s úřady při řešení situace kolem
neobydlených domů
 zvážit možnost osazení kamerových systémů na ochranu
majetku a osob

Školství – nejlepší investice do budoucna

 podpora mladých rodin a dětmi – např. dostupnost školky
pro každého bez výjimky, zajištění modernizace školy a školky

Životní prostředí

 větší podpora třídění odpadů, zřízení sběrného dvora
 efektivní využívání biologického odpadu ze zeleně
 zlepšení péče o zeleň – zakoupení technického vybavení pro
letní i zimní drobnou údržbu

 hřbitovy – provést celkovou revitalizaci všech hřbitovů
v obci
 kanalizace – znovu otevřít otázku možného odkanalizování
obce, rozhodnout a hledat řešení s minimálním následným
dopadem na peněženky občanů

Kultura a sport – nabídka pro každého

 podpora činnosti všech místních aktivních spolků –
nastavit jasný a přehledný systém podpory
 podpora pěnčínského fotbalu
 podpora rozvoje nových sportovišť, dětských hřišť a
odpočinkových míst

Turistika – cestovní ruch

 větší propagace obce, turistických možností a cílů
 pečlivá starost o památky v obci – Kittelův dům, neolitické
naleziště, sousoší v Bratříkově, kaple sv. Vojtěcha v Huti, křížky
a kapličky.....

Sociální oblast –
doma si pomáháme, nejen slovy

 pomoc při vytváření pracovních příležitostí podporou
nezaměstnaných spoluobčanů ve spolupráci s úřady práce
 DPS Alšovice - zajistit efektivní fungování, zejména zlevnění provozu, a tím větší dostupnost bydlení pro potřebné
spoluobčany

Podnikání – základ prosperity

 podpora místních podnikatelů a podnikatelských záměrů

Krizové řízení obce –
připravenost pro mimořádné situce

 podpora koncepce požární ochrany – vytvořit funkční
organizační systém obce pro případ mimořádných a krizových
situací
 vytvořit funkční jednotky s přesným účelem a potřebným
vybavením
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZO KSČM PĚNČÍN
KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM OBCE PĚNČÍN 2014 – 2018
V případě zvolení našich kandidátů za členy zastupitelstva obce Pěnčín
budeme usilovat o:
Naplnění toho, co se nepodařilo uskutečnit
z našeho Programového prohlášení v r. 2010:
- V případě zájmu obyvatel Dolní Černé Studnice zasazovat se o vybudování kořenové čističky.
- Z důvodu bezpečnosti, zajistit výstavbu chodníku z Jistebska na Pěnčín.
- Najít místo na sběrný dvůr a jeho realizaci.
- Pokračovat v úsilí zjištění nebezpečného odpadu za areálem Fipobexu.
- Vybudovat sportovní areál pro děti i dospělé nad fotbalovým hřištěm v Pěnčíně.
- Tlačit na majitele domů, se špatným technickým stavem nemovitostí, aby zabezpečili svůj majetek proti
vniknutí a úrazu.
- Posoudit výstavbu komunikace od obecního úřadu ke školce.

K těmto cílům přidáváme:
- Vybudování nové čekárny v horní Krásné.
- Pokračovat v plynofikaci obce – zavést plynového topení do obecních bytů čp.13 Alšovice, 169 Huť,
67 Bratříkov .
- Vypracovat nový seznam oprav místních komunikací podle nutnosti oprav a jejich realizaci.
- Zjistit možnost likvidace starých hrobů (o které se desetiletí nikdo nestará) na hřbitově v Huti a Krásné.
- Do územního plánu zařadit zákaz výsadby stromů a vysokých staveb, které by ohrozily výhledy
na Krkonoše a osadu Huť (v Krásné u bývalé školy, v horní Krásné u autobusové zastávky, silnice
z Jistebska do Hutě a místní komunikace z Jistebska do Alšovic).
- Nepřipustit nešetrné zásahy do údolí v Bratříkově, které by znehodnotily tuto lokalitu.
- Opravit kapličku na Jistebsku.
- Rekonstrukci budovy obecního úřadu.
- Z důvodu potřeby navýšení kapacity školky zajistit její přístavbu.
- Zachovat dosavadní akce Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, loučení se žáky ZŠ,
narozeninové balíčky).
- Zachovat příspěvky na činnost a opravy budov tělovýchovným jednotám i ostatním spolkům.
- Pečovat o památníky 1. a 2. světové války.
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Volby do obecního zastupitelstva obce Pěnčín v roce 2014

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

ZA SPRAVEDLIVOU OBEC
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Vladimíra PALDUSOVÁ
56 let, Pěnčín, starostka obce
bez politické příslušnosti

2. Mgr. Radim BROŽEK
40 let, Alšovice,
soukromý podnikatel
bez politické příslušnosti

3. Karel Daníček

39 let, Alšovice,
výzkumný pracovník
bez politické příslušnosti

4. Tomáš BERNAT

39 let, Huť, dělník
bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM
1. Zajistit celkový rozvoj obce

2. Bezpečnost v obci

– připravit plán oprav obecních
komunikací, včetně realizace
a zajištění finančních prostředků

– připravit záměr pro výstavbu chodníků

– zajistit finanční prostředky
na rekonstrukci a rozšíření
veřejného osvětlení v obci

– monitorovat riziková místa s vyšším
výskytem kriminality ve spolupráci
s policií ČR

– zahájit projekční činnost
na odkanalizování obce v souladu
s plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací území kraje Liberec
(PRVKÚK)

– řešit bezpečnost dětí i občanů
(chodníky, přechody)

3. Životní prostředí v obci
– udržovat a rozšiřovat veřejnou zeleň
v obci, včetně spolupráce s majiteli
neudržovaných pozemků

– pokračovat v údržbě a rekonstrukci
autobusových čekáren

56 let, Alšovice, ředitelka MŠ
bez politické příslušnosti

– komunikovat s majiteli neudržovaných
a rozpadlých objektů v obci a zajišťovat
nápravu

– nadále vylepšovat centra jednotlivých
částí obce

– zdokonalovat třídění odpadu v obci

6. Mgr. Zdeňka PALOVÁ

– naplánovat postupnou rekonstrukci
obecních domů, včetně bytových

5. Hana HORNOVÁ

35 let, Huť, středoškolská učitelka
bez politické příslušnosti

7. Kateřina PALOVÁ

42 let, Huť, prodavačka
bez politické příslušnosti

8. Šárka TVRDÍKOVÁ

– dokončit výstavbu Kittelova domu
na Krásné
– ve spolupráci s občany navrhnout další
využití objektu Bratříkov čp. 119
„Hübnerák“

42 let, Dolní Černá Studnice,
nákupčí
bez politické příslušnosti

– připravit dokumentaci na rekonstrukci
koupaliště v Huti

9. Dana PULÍČKOVÁ

– řešit rekonstrukci budovy obecního
úřadu nebo přípravu projektu na nový
objekt

49 let, Alšovice, OSVČ
bez politické příslušnosti

10. Jana HLAVATÁ

39 let, Alšovice, pečovatelka
bez politické příslušnosti

11. Zuzana PFEIFEROVÁ
33 let, Pěnčín,
mistrová bižuterní výroby
bez politické příslušnosti

Nemusíte volit stranu,
křížkováním jmen
na volebních lístcích dáváte
svůj hlas konkrétnímu
kandidátovi!

– zajistit údržbu hřbitovů

– vypracovat návrh na zlepšení
komunikace s občany a jejich zapojení
do chodu obce
– připravit Program rozvoje obce
(důležitý dokument pro realizaci
záměrů a získávání dotací)

4. Sport, školství a kultura obce
– řešit aktuální problém se stálým
nedostatkem míst ve školce
– spolupracovat s vedením škol
a společně zajišťovat i mimoškolní
aktivity
– finančně podporovat aktivní spolky v obci
– dokončit projekt na multifunkční
hřiště na Pěnčíně u fotbalového hřiště
a zajistit finanční prostředky
na realizaci
– zajišťovat chod knihoven včetně
jejich modernizace
– podporovat kulturní akce v obci

5. Informovanost občanů
– zajišťovat vydávání obecního
zpravodaje
– zdokonalovat webové stránky obce
a uveřejňovat důležité informace,
vyhlášky a ostatní dokumenty

„Průhledné a efektivní hospodaření
s obecními financemi
pro potřeby občanů obce Pěnčín.“
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SNK – MOP

Sdružení nezávislých kandidátů – Mladí pro Obec Pěnčín
DOBŘE FUNGUJÍCÍ OBEC JE ZÁKLADEM PRO JEJÍ ROZVOJ A PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT OBČANŮ
Před podáním kandidátky jsme přemýšleli, zda si nechat dosavadní název
a po krátké úvaze jsme si určili, že jsme
stále mladí a plní chuti měnit obec a
udělat pro ni maximum. Minulé volební období jsme brali jako zkoušku,
zda vůbec mají voliči v Pěnčíně chuť
něco změnit, a zjistili jsme, že se i tací
najdou.
Vaše hlasy nám v minulém období
umožnily, abychom získali zkušenosti nejen ze zastupitelstva, ale i z finančního výboru. Zjistili jsme, že nemá
cenu slibovat velké věci, ale že obec
nejprve musí dobře fungovat, dokázat
se starat o svůj majetek a mít finance
na jeho údržbu a vlastní fungování,
proto jsme se rozhodli, že ani v předvolebním čase nebudeme slibovat
nesplnitelné, ale spíše ukážeme vizi,
jak chceme vytvořit ještě lépe fungující obecní stroj. Myslíme, že není
v předvolebním zpravodaji těžké slibovat věci jako obcí regulovaná cena
piva, neplacení poplatků na středisku
a další krásné, ale již z principu
nemožné věci. Mnohem složitější je
dodržet nízké cíle, které ovšem zvednou obec a spokojenost jejich obyvatel
se životem v ní více než například
megalomanský projekt hasičské
zbrojnice v Huti nebo zaniklý projekt
Pěnčínský náhrdelník.
Volební program se skládá ze sedmi
bodů a jsme si jisti, že všechny se dají
splnit za čtyři roky. Jedinou výjimkou
je vybudování multifunkčního sportovního hřiště, které se řadí do velkých

investičních akcí, proto je jeho realizace podmíněna získáním dotace na jeho
výstavbu. Ovšem oproti výše zmíněným projektům má jasně definovaný
přínos pro školu, školku, sbory dobrovolných hasičů, tělocvičné jednoty,
fotbalový oddíl a především pro širokou veřejnost, které nabídne skoro za
domem možnost mnoha sportovních
aktivit.
Hlavním bodem našeho volebního
programu je, že opravíme minimálně
jednu obecní cestu ročně. Stále věříme,
že v rozpočtu obce se vždy najdou
peníze na opravu. Vždyť v každém
rozpočtu obce za poslední čtyři roky
bylo na silnice vyčleněno minimálně
2 000 000 Kč, většinou více, z toho cca
700 000 Kč na zimní údržbu. Oprava
průměrné cesty vyjde cca na 1 500 000
a letní údržba kolem 100 000 Kč. Z
toho plyne, že bez zatížení rozpočtu
ve výdajových položkách lze tyto
rekonstrukce zvládnout.
Doufáme, že jsme Vás i v tomto krátkém článku přesvědčili, že i mladí
mohou být schopní a mít vlastní vizi
rozvoje obce, která stojí na pevných
základech a jednoduchém přístupu
k hospodaření s veřejnými prostředky. Chceme, aby Obec Pěnčín byla
dobrým partnerem pro Vás, aby Vám
vycházela maximálně vstříc a řešila
Vaše každodenní problémy. Pokud se
chcete dozvědět více o našem programu, na něco se zeptat či něco vysvětlit
nebo navrhnout, přidejte si nás na
facebooku:

Volební program:
1. Řádné hospodaření
s finančními prostředky obce
a jejich účelné vynakládání
na rozvoj a údržbu
obce Pěnčín.
2. Oprava komunikací
ve vlastnictví obce,
minimálně jedna ročně.
3. Zlepšení informovanosti
o činnosti úřadu
a poskytování elektronických
anonymizovaných materiálů
pro zasedání zastupitelstva
obce na internetu.
4. Vyhledávání a následné možné
čerpání vhodných dotačních
titulů EU, České republiky
a Libereckého kraje, které
přispějí k rozvoji obce s nízkou
finanční spoluúčastí.
5. Vybudování multifunkčního
sportovního hřiště, které musí
sloužit škole, školce,
sportovním oddílům v obci
a především široké veřejnosti
pro volnočasové aktivity.
6. Vytvoření jasné koncepce
budoucího využití areálu
Kittelova domu a následného
určení finančních toků do
jeho obnovy a úpravy okolí.
7. Nadále podporovat sportovní
a kulturní akce v obci a aktivní
činnost dobrovolných spolků.

https://www.facebook.com/snkmop
Kandidátka:
1
Matějček Ivan Mgr.
2
Paldus Lukáš Bc.
3
Kotyza Tomáš Ing.
4
Matějček Jan Ing.
5
Stránský Tomáš
6
Dubský Karel
7
Šebesta Miroslav
8
Pospíšil David Bc.
9
Chlum Lukáš
10 Mastník Ondřej DiS.
11 Lang Miroslav

28
29
29
26
28
24
23
24
34
27
27

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

silniční technik
majitel poradenské firmy
stavbyvedoucí
project manager
grafik
měrný technik
student
student
řidič
policista
dělník

Bratříkov
Alšovice
Bratříkov
Bratříkov
Alšovice
Bratříkov
Alšovice
Alšovice
Bratříkov
Bratříkov
Pěnčín
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Obecní úřad Pěnčín ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
Sbírku použitého ošacení
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Vatované přikrývky, polštáře, deky
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy
 Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ

Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
Ve dnech 29. 9. 2014 – 12. 10. 2014
Pondělí - Pátek 7.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota - Neděle 8.00 – 10.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.

Třídíme v obci Pěnčín
V obci Pěnčín lze odpad třídit do sběrných
nádob na sklo, papír a PET lahve.
Stanoviště sběrných nádob:
Alšovice - u DPS
Dupanda - u autobusové zastávky,
Bratříkov - naproti autobusové zastávce
Pěnčín – u Formanky
Pěnčín – před restaurací Dřevěnka
Huť - u letního areálu,
nově sběrný box na pytle s tříděným
odpadem
Dolní Černá Studnice - ART GLASS,
nově sběrný box na pytle s tříděným
odpadem
Krásná - u autobusové zastávky U Kaštanu,
nově sběrný box na pytle s tříděným
odpadem
Jistebsko – u Dělnického domu
PET lahve a sklo se vyvážejí každých 14
dní. Sklo se vyváží na objednání při plném
stavu sběrných nádob.
Plasty z domácností, kartony od nápojů
a kovové obaly se dají třídit takto:
na OÚ Pěnčín lze vyzvednout pytle na
tento tříděný odpad. Naplněné pytle
dovezete k obecnímu úřadu. Při naplnění
stavu se hromadně objednává vývoz přes
svozovou firmu Marius Pedersen.
Do osad obce, které jsou dále od OÚ
Pěnčín, jsme nově umístili sběrné klece
na pytle s tříděným odpadem, aby občané
nemuseli pytle složitě vozit na OÚ.
Děkujeme, že třídíte
TŘÍDĚNÍ JE ZDARMA

Možnosti využití Czech POINTu na našem obecním úřadě
Dokončení ze str. 4
organizace nebo podle osobních údajů.
ad 9) Žádost o zřízení datové schránky
Žadatel předkládá doklad totožnosti.
Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech
POINT elektronicky, následně ji vytiskne
a předloží žadateli ke kontrole a k vlastnoručnímu podpisu. Datová schránka bude
zřízena do 3 dnů, poté obdrží žadatel
přístupové údaje poštovní zásilkou do
vlastních rukou.
ad 10) Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může
oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a
vystavení nových. Žadatel předloží doklad
totožnosti. Žádost vyplní pracovník
pracoviště Czech POINT elektronicky,
následně ji vytiskne a předloží žadateli
ke kontrole a k vlastnoručnímu podpisu.

Ke zneplatnění stávajících přístupových
údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování
nových přístupových údajů.
ad 11) Autorizovaná konverze na žádost
z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Pracovník pracoviště Czech
POINT prověří ve smyslu § 24 odst. 5
zákona č. 300/2008 Sb., zda je možné
autorizovanou konverzi příslušného dokumentu provést (musí se např. jednat o
originál, popř. ověřenou kopii dokumentu apod.) Výstup je dle volby žadatele
předáván na CD/DVD (úhrada nosiče je
součástí správního poplatku stanoveného
zákonem pro tento úkon) nebo je zaslán
do tzv. „Úschovny“, tedy úložiště
konvertovaných dokumentů, kde si jej

žadatel vyzvedne nejpozději do 3 kalendářních dnů od podání žádosti.
ad 12) Autorizovaná konverze na žádost
z elektronické do listinné podoby dokumentu
Elektronický dokument, který chce žadatel
konvertovat, je možné přinést buď na
CD/DVD nebo poslat z datové schránky
žadatele do „Úschovny“ (datového úložiště). V tomto případě s sebou žadatel přinese potvrzení o vložení dokumentu do
datového úložiště pro potřeby konverze,
které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument
musí být ve formátu PDF minimální verze
1,3 a vyšší. Pracovník pracoviště Czech
POINT před provedením autorizované
konverze prověří náležitosti stanovené
v § 24 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a
připojí k výstupu ověřovací doložku.
-oú-
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