Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 24.9.2019
Přítomni:, Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Hana Jedličková, Václav Pešek, ing. Eva Píšová,
Vladimír Šaman, DiS. David Veselý, Rudolf Žáček.
Omluveni:
Hosté: Bc. Hana Veselá, RNDr. Hana Andrejchová, Jiří Sýkora, Jiří Rejthar
Všichni zastupitelé kromě pana Rudolfa Žáčka se dostavili před začátkem jednání a všichni odešli po
skončení jednání. Pan Rudolf Žáček se dostavil na jednání v 17:30 hod, poprvé hlasoval v bodu 10/3c)
Program zasedání:
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z 27.8.2019
3. Žádost o prodej a koupi pozemku
4. Žádost o povolení vrtu
5. Žádost o zřízení věcného břemene
6. Kácení dřevin rostoucích mimo les
7. Zřízení inventurních komisí pro inventarizaci majetku a závazků obce Horní Pěna
k 31.12.2019
8. Různé
Starosta obce pan Vladimír Šaman přivítal přítomné a seznámil je s připraveným
programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven a doplněn takto:
Bod 6 – Různé:
a. Odsouhlasení směny a kupní ceny pozemků s Kupkovými
b. Zapojení obce do systému MESOH a kompostárna
c. Pořízení nezbytné mechanizace na provoz sběrného dvora, kompostárny a lesní techniky
pro odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Zastupitelstvo hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starosty obce:
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání.
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi pan DiS. David Veselý a pan Václav Pešek. Ověřovateli zápisu byli
navrženi pan Petr Dvořák a pan Josef Balga. Zapisovatelkou byla ustanovena paní Marta Hiršová.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna určuje členy návrhové komise pana Petra Dvořáka a paní
Hanu Jedličkovou, ověřovateli zápisu paní ing. Evu Píšovou a pana Rudolfa Žáčka.
Zapisovatelkou byla ustanovena paní Marta Hiršová.

2) Kontrola zápisu č. 9 z 27.8.2019
Zápis byl nahlas přečten a k jeho znění nebyly výhrady.
Bod 9/4c) pokračuje v dnešním bodu 10/3b)
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3) Žádosti o prodej a koupi pozemku
a) Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů Jana a Anety Kytlerových o prodej pozemku KN
p.č. 1176/94 o výměře 1308 m2 a 1176/80 o výměře 179 m2 v k.ú. Horní Pěna . Žádost čj.
HP/2019/642 tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 10/3a)
Na základě územního plánu Horní Pěna není předmětný pozemek určený k prodeji. Zastupitelstvo obce
zamítá prodej předmětného pozemku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Na základě územního plánu Horní Pěna není předmětný pozemek určený k prodeji.
Zastupitelstvo obce zamítá prodej předmětného pozemku.
b) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Antonína Běhana o prodej části pozemku KN p.č.
216/4 v Horní Pěně. Tato žádost čj. HP/2019/637 se týká stejného pozemku jako žádost o
prodej pozemku paní ing. Píšové z bodu 9/4c) a tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 10/3b)
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku. Záměr prodeje bude vyvěšen po
zaměření pozemku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku. Záměr prodeje bude
vyvěšen po zaměření pozemku.

V 17:30 hodin se na zasedání dostavil pan Rudolf Žáček.
c) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jiřího Sýkory o prodej části pozemku KN p.č.
216/4 v Horní Pěně. Tato žádost čj. HP/2019/ 659 tvoří přílohu č. 5 k zápisu.
Návrh usnesení č. 10/3c)
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku. Záměr prodeje bude vyvěšen po
zaměření pozemku a zaměření části pozemku potřebné na vybudování chodníku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku. Záměr prodeje bude
vyvěšen po zaměření pozemku a zaměření části pozemku potřebné na vybudování
chodníku.

d) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jiřího Rejthara o prodej části pozemku KN p.č.
1176/29 a o narovnání majetkových vztahů podle stávajícího plotu v pozemku KN p.č.
1115/28 v Horní Pěně. Tato žádost čj. HP/2019/ 632 tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 10/3d)
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku a narovnání majetkových vztahů
u pozemku KN p.č. 1115/28 v Horní Pěně. Záměr prodeje bude vyvěšen po zaměření pozemku
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
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Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předmětného pozemku a narovnání majetkových
vztahů u pozemku KN p.č. 1115/28 v Horní Pěně. Záměr prodeje bude vyvěšen po
zaměření pozemku.

4) Žádost o povolení vrtu
Zastupitelstvu byla předložena ústní žádost pana ing. Jindřicha Havla o povolení vrtu u chaty na
pozemku KN p.č. 781/31. Kopie plánku studny tvoří přílohu č. 7 k zápisu. Starosta s místostarostou
informovali přítomné o provedené prohlídce plánovaného místa.
Návrh usnesení č. 10/4)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje plánovaný vrt u chaty na pozemku KN p.č. 781/31.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje plánovaný vrt u chaty na pozemku KN p.č.
781/31.

5) Smlouva o smlouvě budoucí – povolení věcného břemene
Zastupitelstvu byla předložena ústní žádost o povolení vodovodní přípojky k chatě č. ev. 2 v Malíkově
nad Nežárkou. Kopie plánku přípojky tvoří přílohu č. 8 k zápisu.
Návrh usnesení č. 10/5
Zastupitelstvo schvaluje povolení vodovodní přípojky k chatě č. ev. 2 v Malíkově nad
Nežárkou a s tím spojené věcné břemeno k pozemku KN p.č. 1194/1.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje povolení vodovodní přípojky k chatě č. ev. 2 v Malíkově nad
Nežárkou a s tím spojené věcné břemeno k pozemku KN p.č. 1194/1.
6) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvu byla předložena žádost Obce Horní Pěna o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žádost čj. HP/2019/660 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh usnesení č. 10/6
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle předložené žádosti.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle
předložené žádosti.

7) Jmenování inventurních komisí pro inventarizaci majetku a závazků Obce Horní Pěna
k 31.12.2019
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se složením inventurních komisí pro inventarizaci majetku a závazků
Obce Horní Pěna k 31.12.2019 dle pláni inventur, vydaném starostou obce. Kopie plánu inventur tvoří
přílohu č. 9 k zápisu
Složení inventurních komisí bude následující:
Hlavní inventurní komise
Předseda
Člen
člen

Josef Balga
Petr Dvořák
David Veselý

Dílčí inventurní komise – hmotný majetek Horní Pěna
Předseda
Václav Pešek
Člen
Vladimír Hrdina
člen
Hana Jedličková
Dílčí inventurní komise – hmotný majetek Malíkov nad Nežárkou
Předseda
Rudolf Žáček
Člen
Ing. Eva Píšová
člen
Vladimír Šaman
Dílčí inventurní komise – dokladová inventura
Předseda
Člen
člen

Ing. Eva Píšová
Václav Pešek
Mart Hiršová

Návrh usnesení č. 10/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku a závazků
Obce Horní Pěna k 31.12.2019.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku
a závazků Obce Horní Pěna k 31.12.2019

8) Různé
a) Odsouhlasení směny a kupní ceny v rámci směny pozemků s Kupkovými
Na základě jednání s paní Drahoslavou Kupkovou a s panem Milošem Kupkou se podařilo dosáhnout
ceny za kupované pozemky 30 Kč/m2. Celkem se jedná o 1174 m2 které obec získává a 452 m2 které
obec ztrácí. Toto číslo bude navýšeno o cca 100m2 až bude zaměřena předzahrádka pana Miloše
Kupky.
Návrh usnesení č. 10/8a)
Zastupitelstvo schvaluje kupní a prodejní cenu směňovaných pozemků s Kupkovými na 30,00 Kč za 1
m2. Záměr koupě a prodeje pozemků bude zveřejněn po zaměření předzahrádky u pana M. Kupky.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje kupní a prodejní cenu směňovaných pozemků s Kupkovými na 30,00 Kč za 1
m2. Záměr koupě a prodeje pozemků bude zveřejněn po zaměření předzahrádky u pana M. Kupky.
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b) Zapojení obce do systému MESOH
Zastupitelstvu byl předložen návrh na zapojení obce do systému MESOH. Kopie návrhu tvoří přílohu č.
10 k zápisu. Zároveň bylo zastupitelstvo seznámeno se záměrem vybudování komunitní kompostárny v
lokalitě Na Hliněnkách.
Návrh usnesení č. 10/8b)
Zastupitelstvo schvaluje zapojení obce Horní Pěna do systému MESOH a záměr vybudování komunitní
kompostárny v lokalitě Na Hliněnkách.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje zapojení obce Horní Pěna do systému MESOH a záměr
vybudování komunitní kompostárny v lokalitě Na Hliněnkách.

c) Pořízení nezbytné mechanizace na provoz sběrnbého dvora, kompostárny a lesní
techniky pro odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smluv s firmou G-project, s. r. o, která by kompletně
zpracovala projekt a žádost o dotaci na vybavení sběrného dvora, kompostárny a lesní techniky pro
odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Návrh usnesení č. 10/8c)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna souhlasí s podpisem smluv s firmou G-project, s. r. o., na
zpracování projektů a žádostí o dotace na vybavení sběrného dvora, kompostárny a lesní
techniky pro odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna souhlasí s podpisem smluv s firmou G-project, s. r. o., na
zpracování projektů a žádostí o dotace na vybavení sběrného dvora, kompostárny a lesní
techniky pro odstraňování následků kůrovcové kalamity.

Přílohy:
1. Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne
16.9.2019
2. Prezenční listina z 24,9.2019
3. Žádost čj. HP/2019/642
4. Žádost čj. HP/2019/637
5. Žádost čj. HP/2019/659
6. Žádost čj. HP/2019/632
7. Plánek zamýšleného vrtu u chaty na p.č. 781/31
8. Plánek vodovodní přípojky u chaty č. Ev. 2 v Malíkově nad Nežárkou
9. Plán inventur majetku a závazků obce Horní Pěna k 31.12.2019

Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

Stránka 5 z 6

Ing. Eva Píšová
Rudolf Žáček
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
DiS. David Veselý
Václav Pešek
Zapsala: Hiršová M. dne 25.9.2019
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