Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 26.11.2019
Přítomni:, Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Hana Jedličková, Václav Pešek, Vladimír Šaman,
DiS. David Veselý, Rudolf Žáček.
Omluveni: ing. Eva Píšová
Hosté: Bc. Hana Veselá, Jiří Sýkora, Jiří Rejthar
Všichni zastupitelé se dostavili před začátkem jednání a všichni odešli po skončení jednání.
Program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu z 11. zasedání zastupitelstva
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
Schválení odpisového plánu pro rok 2019
Příděl do fondu obnovy vodovodu a kanalizace
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) Žádost o poskytnutí příspěvku na tlumení nebezpečných nákaz včel
b) Žádost o finanční příspěvek na čertovský rej
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 Josef Balga a pan Václav Pešek. Ověřovateli zápisu byli
navrženi paní ing. Eva Píšová a pan Petr Dvořák. 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 Josefa Balgu a pana
Václava Peška, ověřovateli zápisu paní ing. Evu Píšovou a pana Petra Dvořáka.
Zapisovatelkou byla ustanovena paní Marta Hiršová.

2) Kontrola zápisu č. 11z 5.11.2019
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady

3) Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2020
Zastupitelstvo bylo ústně seznámeno zastupitelem panem Václavem Peškem s návrhem rozpočtu
obce pro rok 2020. Zastupitelstvo po této informaci schválilo vyvěšení návrhu rozpočtu obce.
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Návrh usnesení č. 12/3
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 dle informací
pana Peška
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 dle
informací pana Peška

4) Odpisový plán pro rok 2019
Zastupitelstvu byl předložen návrh odpisového plánu Obce Horní Pěna pro rok 2019. Návrh
odpisového plánu tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 12/4
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje odpisový plán Obce Horní Pěna pro rok 2019 dle
předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje odpisový plán Obce Horní Pěna pro rok 2019 dle
předloženého návrhu.

5) Příděl do fondu obnovy vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo ke dni zasedání neobdrželo podklady, proto odkládá rozhodnutí do dalšího
zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 12/5
Zastupitelstvo ke dni zasedání neobdrželo podklady, proto odkládá rozhodnutí do dalšího
zastupitelstva.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo ke dni zasedání neobdrželo podklady, proto odkládá rozhodnutí do dalšího
zastupitelstva.

6) Různé
a) Žádost o poskytnutí příspěvku na tlumení nebezpečných nákaz včel
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Zbyňka Pavezky o poskytnutí příspěvku na tlumení
nebezpečných nákaz včel. Žádost čj. HP/2019/834 tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 12/6a)
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Český svaz včelařů, ZO Jindřichův Hradec, ve výši 3000,00
Kč.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
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8

0

0

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Český svaz včelařů, ZO Jindřichův Hradec, ve
výši 3000,00 Kč.

b) Žádost o příspěvek na čertovský rej
Zastupitel pan Václav Pešek podává ústní žádost o příspěvek na čertovský rej.
Návrh usnesení č. 12/6b)
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na čertovský rej ve výši 10 000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut
formou úhrady nákladů do uvedené výše.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na čertovský rej ve výši 10 000,00 Kč. Příspěvek bude
poskytnut formou úhrady nákladů do uvedené výše.
c) Žádost o příspěvek na mikulášskou nadílku v obci
Zastupitel pan DiS. David Veselý podává ústní žádost o příspěvek mikulášskou nadílku v obci
Návrh usnesení č. 12/6b)
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na mikulášskou nadílku v obci ve výši 2 500,00 Kč. Příspěvek bude
poskytnut formou úhrady nákladů do uvedené výše.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na mikulášskou nadílku v obci ve výši 2 500,00 Kč.
Příspěvek bude poskytnut formou úhrady nákladů do uvedené výše.
Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne
18.11.2019
2 Prezenční listina z 26.11.2019
3 Odpisový plán 2019
4 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku čj. HP/2019/834

Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eva Píšová
Petr Dvořák
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Josef Balga
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Václav Pešek
Zapsala: Hiršová M. dne 3.12.2019
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