Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 17.12.2019
Přítomni:, Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Hana Jedličková, Václav Pešek, ing. Eva Píšová,
Vladimír Šaman, DiS. David Veselý, Rudolf Žáček.
Omluveni:
Hosté: Jiří Sýkora, Jiří Rejthar
Všichni zastupitelé se dostavili před začátkem jednání a všichni odešli po skončení jednání.
Program zasedání:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z 12. zasedání zastupitelstva
3. Schválení rozpočtu pro rok 2020
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
5. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2020
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
7. Obecně závazné vyhlášky
8. Novela nařízení vlády – odměny zastupitelů
9. Směna pozemků
10. Kácení dřevin rostoucích mimo les
11. 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 11 – Různé:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Žádost o poskytnutí příspěvku na podporu Michaly Pospíšilové
Návrh ceny vodného pro rok 2020
Příděl a použití fondu oprav vodovodů a kanalizace v roce 2019
Žádost o příspěvek na dětský maškarní rej
Žádost o pronájem kulturního domu
Zvýšení ceny nájmů lesních pozemků pod chatami.

Zastupitelstvo hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starosty obce:
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání.
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi pan Petr Dvořák a pan David Veselý. Ověřovateli zápisu byli
navrženi paní ing. Eva Píšová 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
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna určuje navrhovateli pana Petra Dvořáka a pana Davida
Veselého a ověřovateli zápisu paní ing. Evu Píšovou a pana Josefa Balgu a zapisovatelkou
paní Martu Hiršovou.
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2) Kontrola zápisu č. 12 z 26.11.2019
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady

3) Projednání rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2020 a návrh rozpočtu fondů
obce Horní Pěna. Návrh rozpočtu obce a návrh rozpočtu fondů byl zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Horní Pěna a na elektronické úřední desce v plném znění rozpočtové skladby v době
od 2.12.2019 do 17.12.2019. Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Návrh
rozpočtu fondů pro rok 2020 tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Starosta obce poukazuje na chybějící položky 5169 – služby a 5171 – opravy v komunálních službách.
Je navrhována změna rozpočtu oproti vyvěšenému návrhu takto:
VÝDAJE

Původní návrh

Zvýšení/snížení

550,00

-

Konečný stav rozpočtu

3631

6121 BUDOVY, HALY A STAVBY

250,00

300,00

3639

5169 OSTATNÍ SLUŽBY J.N.

0,00

180,00

180,00

3639

5171 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

0,00

70,00

70,00

Návrh usnesení č. 13/3
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2020 a rozpočet fondů obce Horní Pěna pro
rok 2020 dle předloženého návrhu jako SCHODKOVÝ. Schodek ve výši 9 753 140,00 a splátky úvěru
ve výši 1 656 000,00 Kč budou kryty přebytkem hospodaření minulých let. Proti původnímu návrhu
rozpočtu se mění rozpočet v následujícím položkovém a odvětvovém členění takto:
VÝDAJE
3631

6121 BUDOVY, HALY A STAVBY

3639

5169 OSTATNÍ SLUŽBY J.N.

3639

5171 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Původní návrh

Zvýšení/snížení

550,00

-

Konečný stav rozpočtu

250,00

300,00

0,00

180,00

180,00

0,00

70,00

70,00

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy (odvětvové členění rozpočtové skladby). Kromě toho
v paragrafu 3419 (Ostatní sportovní činnost), položce 5229 (Ostatní neinvestiční transfery) jsou
závaznými ukazateli:
Sportovní klub Horní Pěna
30 000,00
Michala Pospíšilová
15 000,00
Zastupitelstvo zmocňuje starostu
zastupitelstvem obce takto:
Příjmy
Výdaje
Položka 8115

Pro
8

obce

k provádění

rozpočtových

opatření

bez

schválení

Bez omezení
Zvýšení do 100 000,00 na jeden paragraf
Snížení bez omezení
Bez omezení

Proti
1 – Václav Pešek

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2020 a rozpočet fondů obce
Horní Pěna pro rok 2020 dle předloženého návrhu jako SCHODKOVÝ. Schodek ve výši
9 753 140,00 a splátky úvěru ve výši 1 656 000,00 Kč budou kryty přebytkem
hospodaření minulých let. Proti původnímu návrhu rozpočtu se mění rozpočet
v následujícím položkovém a odvětvovém členění takto:
VÝDAJE

Původní návrh Zvýšení/snížení
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Konečný stav rozpočtu

3631

6121 BUDOVY, HALY A STAVBY

250,00

300,00

3639

5169 OSTATNÍ SLUŽBY J.N.

550,00
0,00

-

180,00

180,00

3639

5171 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

0,00

70,00

70,00

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy (odvětvové členění rozpočtové skladby).
Kromě toho v paragrafu 3419 (Ostatní sportovní činnost), položce 5229 (Ostatní
neinvestiční transfery) jsou závaznými ukazateli:
Sportovní klub Horní Pěna
30 000,00
Michala Pospíšilová
15 000,00
Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření bez schválení
zastupitelstvem obce takto:
Příjmy
Bez omezení
Výdaje
Zvýšení do 100 000,00 na jeden paragraf
Snížení bez omezení
Položka 8115
Bez omezení

4) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Pěna
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Pěna pro roky 2020 až
2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Horní
Pěna a na elektronické úřední desce v době od 2.12.2019 do 17.12.2019. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu obce pro rok 2020-2024 tvoří přílohu č. 5 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/4
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu dle předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu dle předloženého
návrhu.

5) Rozpočet Mateřské školy Horní Pěna
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna včetně rozpočtu fondů pro rok
2020. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Horní Pěna a na elektronické
úřední desce v době od 2.12.2019 do 17.12.2019. Návrh rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna včetně
rozpočtu fondů pro rok 2020 tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/5
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje rozpočet MŠ Horní Pěna včetně rozpočtu fondů dle
předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje rozpočet MŠ Horní Pěna včetně rozpočtu fondů
dle předloženého návrhu.
6) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna
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Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna pro
roky 2020 až 2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Horní Pěna a na elektronické úřední desce v době od 2.12.2019 do 17.12.2019. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna pro rok 2020-2022 tvoří přílohu č. 7
k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/6
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna dle
předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Horní Pěna dle předloženého návrhu.
7) Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvu byl předložen návrh následujících obecně závazných vyhlášek Obce Horní Pěna:
a) Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Pěna č. 2/2019 tvoří přílohu č. 8 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/7a)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č. 2/2019 o
místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č.
2/2019 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020.
b) Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci
jejich chovatelů
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Pěna č. 3/2019 tvoří přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/7b)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č. 3/2019
k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů dle předloženého návrhu s účinností od
1.1.2020
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č.
3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů dle předloženého návrhu
s účinností od 1.1.2020
c) Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Horní Pěna č. 4/2019 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/7c)
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Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č. 4/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2020
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Pěna č.
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s účinností od
1.1.2020
8) Novela nařízení vlády – odměny zastupitelů
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým zněním nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměňování
zastupitelů
Návrh usnesení č. 13/8
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere na vědomí nové znění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
s konstatováním, že odměny zastupitelů zůstanou beze změn.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere na vědomí nové znění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
s konstatováním, že odměny zastupitelů zůstanou beze změn.
9) Směna pozemků
Zastupitelstvu byl předložen záměr směny pozemků p.č. 1116/2 o výměře 347 m2 z majetku obce
Horní Pěna za pozemek p.č. 158/7 o výměře 584 m2, to vše v k.ú. Horní Pěna. Záměr směny pozemků
čj. HP/2019/809 tvoří přílohu č. 11 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/4
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje směnu pozemku p.č. 1116/2 o výměře 347 m2 s majetku
obce s panem Vítem Stejskalem za pozemek p.č. 158/7 o výměře 584 m 2, to vše v k.ú. Horní Pěna.
Obě strany se dohodly na ceně směňovaných pozemku 50,00 Kč za 1 m 2 a Obec Horní Pěna tedy
panu Stejskalovi doplatí částku 11 850,00 Kč za 237 m2 pozemku, o které je směňovaný pozemek
větší. Vzhledem ke skutečnosti, že geometrický plán, vypracovaný pro tento účel, se týká i prodeje
pozemku 158/8 panu Petru Dvořákovi, nese Obec Horní Pěna a pan Petr Dvořák náklady na vklad do
KN každý jednou polovinou.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje směnu pozemku p.č. 1116/2 o výměře 347 m2
s majetku obce s panem Vítem Stejskalem za pozemek p.č. 158/7 o výměře 584 m 2, to
vše v k.ú. Horní Pěna. Obě strany se dohodly na ceně směňovaných pozemku 50,00 Kč za
1 m2 a Obec Horní Pěna tedy panu Stejskalovi doplatí částku 11 850,00 Kč za 237 m2
pozemku, o které je směňovaný pozemek větší. Vzhledem ke skutečnosti, že geometrický
plán, vypracovaný pro tento účel, se týká i prodeje pozemku 158/8 panu Petru Dvořákovi,
nese Obec Horní Pěna a pan Petr Dvořák náklady na vklad do KN každý jednou polovinou.

10) Kácení dřevin rostoucích mimo les
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Zastupitelstvu byla předložena žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les. Žádost čj. HP/2019/864 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Návrh usnesení č. 13/10
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.

11) Různé
a) Žádost Veslařského klubu Vajgar o poskytnutí příspěvku sportovní činnost Michaly
Pospíšilové
Zastupitelstvu byla předložena žádost Veslařského klubu Vajgar o poskytnutí příspěvku na sportovní
činnost Michaly Pospíšilové. Žádost čj. HP/2019/813 tvoří přílohu č. 12 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/11a)
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Michalu Pospíšilovou ve výši 15 000,00 Kč. Finanční dar bude
součástí rozpočtu roku 2020.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
2 – Václav Pešek
Rudolf Žáček
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Michalu Pospíšilovou ve výši 15 000,00 Kč.
Finanční dar bude součástí rozpočtu roku 2020.

b) Návrh ceny vodného pro rok 2020
Zastupitelstvo je seznámeno s návrhem ceny vodného pro rok 2020. Návrh ceny vodného pro rok
2020 tvoří přílohu č. 13 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/11b)
Zastupitelstvo schvaluje výši ceny vodného pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje výši ceny vodného pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
c) Příděl do fondu oprav vodovodu a kanalizace a jeho použití v roce 2019
Zastupitelstvo je seznámeno s návrhem přídělu finančních prostředků do fondu oprav vodovodu a
kanalizace a jeho použití v roce 2019. Návrh přídělu a použití tvoří přílohu č. 14 k zápisu.
Návrh usnesení č. 13/11c)
Zastupitelstvo schvaluje příděl finančních prostředků do fondu oprav vodovodu a kanalizace a jeho
použití v roce 2019 dle předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
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Zastupitelstvo schvaluje příděl finančních prostředků do fondu oprav vodovodu a
kanalizace a jeho použití v roce 2019 dle předloženého návrhu.
d) Žádost o příspěvek na dětský maškarní rej
Paní Hana Jedličková, ředitelka MŠ, ústně podává žádost o příspěvek na dětský maškarní rej, konaný
dne 1.,2.2020 ve výši 6000,00 Kč.
Návrh usnesení č. 13/11d)
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský maškarná rej, konaný dne 1.2.2020, poskytnutý formou
úhrady nákladů do této výše.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský maškarná rej, konaný dne 1.2.2020,
poskytnutý formou úhrady nákladů do této výše.
e) Žádost o pronájem kulturního domu
Pan Jaroslav Prokeš podává ústní žádost o pronájem malého sálu kulturního domu na 31.12.2019.
Návrh usnesení č. 13/11e)
Zastupitelstvo schvaluje pronájem malého sálu kulturního domu na 31.12.2019 panu Jaroslavu
Prokešovi.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje pronájem malého sálu kulturního domu na 31.12.2019 panu
Jaroslavu Prokešovi.

f) Stanovení ceny za pronájem lesních pozemků pod chatami
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2019 končí platnost pronájmu lesních pozemků pod chatami,
zastupitelstvo hlasuje o zvýšení nájmu za 1m 2 lesního pozemku, zastavěného chatou, na 22,00 Kč za 1
m2.
Návrh usnesení č. 13/11f)
Zastupitelstvo schvaluje cenu nájemného za lesní pozemky zastavěné chatami na 22,00 Kč za 1 m2.
Smlouvy budou uzavřeny na dobu 24 měsíců.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje cenu nájemného za lesní pozemky zastavěné chatami na 22,00
Kč za 1 m2. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 24 měsíců.

Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne
9.12.2019
2 Prezenční listina z 17.12.2019
3 Návrh rozpočtu obce Horní Pěna 2020
4 Návrh rozpočtu fondů obce Horní Pěna
5 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Pěna
6 Návrh rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna
7 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna
8 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
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9
10
11
12
13
14

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019
Záměr směny pozemků čj. HP/2019/809
Žádost čj. HP/2019/813 o poskytnutí příspěvku
Návrh ceny vodného pro rok 2020
Návrh přídělu a použití fondu oprav vodovodů a kanalizace

Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eva Píšová
Josef Balga
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Petr Dvořák
DiS. David Veselý
Zapsala: Hiršová M. dne 20.12.2019
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