Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.8.2020
Přítomni: Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Hana Jedličková, Václav Pešek, ing. Eva Píšová,
Vladimír Šaman, DiS. David Veselý, Rudolf Žáček.
Omluveni: ---Hosté: ---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 18. zasedání zastupitelstva
3. Smlouvy o smlouvách budoucích – obnova veřejného osvětlení
4. Koupě a prodeje pozemků v k.ú. Horní Pěna
5. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Horní Pěna
6. Obecně závazná vyhláška - odpady
7. 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 7
a)
b)
c)
d)

– Různé:

Žádost koupi obecního pozemku
Žádost z.ú Otevřená Okna o mimořádný finanční příspěvek
Žádost o prodej nebo pronájem obecních pozemků – ZOO na Hrádečku
Podpora promítání – akce Česká Kanada vypravuje

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 Václav Pešek a pan Josef Balga. Ověřovateli zápisu byli
navrženi pan Petr Dvořák a pan David Veselý. 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 Václava Peška a pana Josefa
Balgu a ověřovateli zápisu pana Petra Dvořáka a pana Davida Veselého a zapisovatelkou
paní Martu Hiršovou.

2) Kontrola zápisu č. 18 z 28.7.2020
Bod č. 18/3 je znovu otevřen v bodě č. 4a) dnešního jednání
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady
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3) Smlouvy o smlouvách budoucích – obnova veřejného osvětlení
a) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
E/671/CJHM/2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
E/671/CJHM/2020. Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
E/671/CJHM/2020 tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/3a)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
E/671/CJHM/2020 dle předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. E/671/CJHM/2020 dle předloženého návrhu.
b) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
BVB/84/20/JH/Ka
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
BVB/84/20/JH/Ka. Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
BVB/84/20/JH/Ka tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/3a)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
BVB/84/20/JH/Ka dle předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. BVB/84/20/JH/Ka dle předloženého návrhu.

4) Prodeje a koupě pozemků v k.ú. Horní Pěna
a) Prodej a koupě pozemků
Tento bod navazuje na bod 18/3
Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje a koupě pozemků. Záměr prodeje a koupě pozemků čj.
HP/2020/549 tvoří přílohu č. 5 k zápisu a byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce
v době od 10.8.2020 do 25.8.2020.
Návrh usnesení č. 19/4a)
Zastupitelstvo schvaluje koupi:
p.č.
Druh pozemku
2137
Ostatní plocha
2139/3
Ostatní plocha
od pana Petra Dvořáka a paní Jany Dvořákové
Zastupitelstvo schvaluje prodej:
p.č.
Druh pozemku
203/4
Ostatní plocha

Výměra
111 m2
170 m2

cena
30 Kč/ 1m2
30 Kč/ 1m2

Výměra
28 m2

cena
30 Kč/ 1m2

panu Petru Dvořákovi a paní Janě Dvořákové.
Rozdíl ve výši 7 590,00 uhradí Obec Horní Pěna v hotovosti nebo na běžný účet pana Dvořáka.
Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN nese Obec Horní Pěna.
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Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
1 – Petr Dvořák

Zastupitelstvo schvaluje koupi:
p.č.
Druh pozemku
Výměra
2137
Ostatní plocha
111 m2
2139/3
Ostatní plocha
170 m2
od pana Petra Dvořáka a paní Jany Dvořákové
Zastupitelstvo schvaluje prodej:
p.č.
Druh pozemku
203/4
Ostatní plocha

Výměra
28 m2

cena
30 Kč/ 1m2
30 Kč/ 1m2

cena
30 Kč/ 1m2

panu Petru Dvořákovi a paní Janě Dvořákové.
Rozdíl ve výši 7 590,00 uhradí Obec Horní Pěna v hotovosti nebo na běžný účet pana
Dvořáka. Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN nese Obec Horní Pěna.
b) Záměr prodeje a koupě pozemků
Tento bod navazuje na bod 16/9 b) z 30.6.2020.
Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán č. 570-510/2020. Kopie geometrického plánu tvoří
přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/4b)
Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě:
p.č.
Druh pozemku
Výměra
cena
1176/74, díl d) (nově Ostatní plocha
13 m2
30 Kč/ 1m2
připojeno
k pův.
pozemku 1176/73)
Geometrický plán zohledňuje další záměr prodeje tohoto pozemku dalším zájemcům. Záměry prodejů
a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou narovnány vlastnické vztahy dle stávajícího zaplocení.
Obec Horní Pěna stanovila jako podmínku získání části pozemku 1176/74 pro další prodej. Smlouva o
koupi a prodeji pozemků bude vypracována jako celek, mezi všemi zúčastněnými stranami v bodech 4
b), c) a d), v této smlouvě přejde část pozemku, označená jako 1176/74, díl d), přímo na dalšího
vlastníka, bez účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
1176/72, díl b) (nově
připojeno
k pův.
pozemku 1176/74)

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
28 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Rozdíl ve výši 450,00 uhradí zájemce v hotovosti nebo na běžný účet Obce Horní Pěna. Náklady za
zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány mezi zájemce o prodej a koupi
pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d).
Pro
8

Proti
1 – Václav Pešek

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě:
p.č.

Druh pozemku

Výměra
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cena

1176/74,
díl
d) Ostatní plocha
13 m2
30 Kč/ 1m2
(nově
připojeno
k pův.
pozemku
1176/73)
Geometrický plán zohledňuje další záměr prodeje tohoto pozemku dalším zájemcům.
Záměry prodejů a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou narovnány vlastnické
vztahy dle stávajícího zaplocení. Obec Horní Pěna stanovila jako podmínku získání části
pozemku 1176/74 pro další prodej. Smlouva o koupi a prodeji pozemků bude
vypracována jako celek, mezi všemi zúčastněnými stranami v bodech 4 b), c) a d), v této
smlouvě přejde část pozemku, označená jako 1176/74, díl d), přímo na dalšího vlastníka,
bez účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na
vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
1176/72,
díl
b)
(nově
připojeno
k pův.
pozemku
1176/74)

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
28 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Rozdíl ve výši 450,00 uhradí zájemce v hotovosti nebo na běžný účet Obce Horní Pěna.
Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány mezi zájemce
o prodej a koupi pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d).
c) Záměr prodeje a koupě pozemků
Tento bod navazuje na bod 8/8b) z 25.6.2019, 10/6a) z 24.9.2019, 11/5a) z 5.11.2019.
Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán č. 569-509/2020 a geometrický plán 543-434/2020.
Kopie geometrického plánu č. 569-509/2020 tvoří přílohu č. 7 k zápisu, kopie geometrického plánu č.
543-434/2020 tvoří přílohu č. 8 k zápisu. S tímto bodem souvisí i geometrický plán č. 570-510/2020,
který tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/4c)
Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě:
p.č.
2310/2
(GP
434/2020)

543-

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
533 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Geometrický plán č. 570-510/2020 zohledňuje další záměr prodeje tohoto pozemku dalším zájemcům.
Záměry prodejů a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou narovnány vlastnické vztahy dle
stávajícího zaplocení. Obec Horní Pěna stanovila jako podmínku získání části pozemku 1176/74 pro
další prodej. Smlouva o koupi a prodeji pozemků bude vypracována jako celek, mezi všemi
zúčastněnými stranami v bodech 4 b), c) a d), v této smlouvě přejde část pozemku, označená jako
1176/74, díl d), přímo na dalšího vlastníka, bez účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo
bere tuto skutečnost na vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
1176/72, díl c) (nově
připojeno
k pův.
pozemku 1176/73, GP
570-510/2020)
1176/74, díl d) (nově
připojeno
k pův.

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
319 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Ostatní plocha

13 m2

30 Kč/ 1m2
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pozemku 1176/73, GP
570-510/2020)
1176/145 (GP 569509/2020)

70 m2

Ostatní plocha

30 Kč/ 1m2

Rozdíl ve výši 3 930,00 uhradí Obec Horní Pěna v hotovosti nebo na běžný účet zájemce. Náklady za
zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány mezi zájemce o prodej a koupi
pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d). Poměrnou část nákladů, připadající na bod 4 c), nese Obec Horní
Pěna.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě:
p.č.
2310/2 (GP
434/2020)

543-

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
533 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Geometrický plán č. 570-510/2020 zohledňuje další záměr prodeje tohoto pozemku
dalším zájemcům. Záměry prodejů a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou
narovnány vlastnické vztahy dle stávajícího zaplocení. Obec Horní Pěna stanovila jako
podmínku získání části pozemku 1176/74 pro další prodej. Smlouva o koupi a prodeji
pozemků bude vypracována jako celek, mezi všemi zúčastněnými stranami v bodech 4 b),
c) a d), v této smlouvě přejde část pozemku, označená jako 1176/74, díl d), přímo na
dalšího vlastníka, bez účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo bere tuto
skutečnost na vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
1176/72,
díl
c)
(nově
připojeno
k pův.
pozemku
1176/73, GP 570510/2020)
1176/74,
díl
d)
(nově
připojeno
k pův.
pozemku
1176/73, GP 570510/2020)
1176/145 (GP 569509/2020)

Druh pozemku
Ostatní plocha

Výměra
319 m2

cena
30 Kč/ 1m2

Ostatní plocha

13 m2

30 Kč/ 1m2

Ostatní plocha

70 m2

30 Kč/ 1m2

Rozdíl ve výši 3 930,00 uhradí Obec Horní Pěna v hotovosti nebo na běžný účet zájemce.
Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány mezi zájemce
o prodej a koupi pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d). Poměrnou část nákladů, připadající na
bod 4 c), nese Obec Horní Pěna.
d) Záměr prodeje pozemků
Tento bod navazuje na bod 16/9b) z 26.5.2020.
Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán č. 569-509/2020 Kopie geometrického plánu č. 569509/2020 tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/4d)
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Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
Druh pozemku
Výměra
cena
1176/146 (GP 569- Ostatní plocha
35 m2
30 Kč/ 1m2
509/2020)
1176/147 (GP 569- Ostatní plocha
5 m2
30 Kč/ 1m2
509/2020)
Záměry prodejů a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou narovnány vlastnické vztahy dle
stávajícího zaplocení. Smlouva o koupi a prodeji pozemků bude vypracována jako celek, mezi všemi
zúčastněnými stranami v bodech 4 b), c) a d), v této smlouvě přejde část pozemku, označená jako
1176/74, díl d), přímo na dalšího vlastníka, bez účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo
bere tuto skutečnost na vědomí.
Celkovou cenu ve výši 1 200,00 Kč uhradí zájemce v hotovosti nebo na běžný účet Obce Horní Pěna.
Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány mezi zájemce o prodej a
koupi pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d).
Pro
8

Proti
1 – Václav Pešek

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje:
p.č.
Druh pozemku
Výměra
cena
1176/146 (GP 569- Ostatní plocha
35 m2
30 Kč/ 1m2
509/2020)
1176/147 (GP 569- Ostatní plocha
5 m2
30 Kč/ 1m2
509/2020)
Záměry prodejů a koupí pozemků v bodech 4 b), c) a d) budou narovnány vlastnické
vztahy dle stávajícího zaplocení. Smlouva o koupi a prodeji pozemků bude vypracována
jako celek, mezi všemi zúčastněnými stranami v bodech 4 b), c) a d), v této smlouvě
přejde část pozemku, označená jako 1176/74, díl d), přímo na dalšího vlastníka, bez
účasti Obce Horní Pěna jako prodávající. Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.
Celkovou cenu ve výši 1 200,00 Kč uhradí zájemce v hotovosti nebo na běžný účet Obce
Horní Pěna. Náklady za zaměření pozemků a náklady na vklad do KN budou rozpočítány
mezi zájemce o prodej a koupi pozemků z bodu 4b), 4c) a 4d).

5) Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí paní Anežky Šánové o prodej části pozemku p.č. 1176/72.
Žádost čj. HP/2020/531 tvoří přílohu č. 9 k zápisu
Návrh usnesení č. 19/5)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr prodeje části pozemku KN p.č. 1176/72 dle
předložené žádosti
Pro
0

Proti
9

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna zamítá záměr prodeje části pozemku KN p.č. 1176/72 dle
předložené žádosti
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6) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad
Nežárkou
Zastupitelstvu byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou. Návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 02/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Pěna a
její místní části Malíkov nad Nežárkou tvoří přílohu č. 10 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/6)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou
dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Pěna a její
místní části Malíkov nad Nežárkou dle předloženého návrhu.

7) Různé
a) Pronájem bytu č. 82/5 v domě čp. 82 v Horní Pěně
Zastupitelstvo bylo seznámeno se skutečností, že pan Miloš Holec opustí během několika dnů byt č.
82/5 v domě čp. 82 v Horní Pěně. Zastupitelstvo je rovněž seznámeno s pořadníkem žádostí na
přidělení obecního bytu. Jsou evidovány tyto žádosti (uvedeno sestupně dle data doručení žádosti
Obci Horní Pěna):
Iva Dušková
Denisa Rejtharová
Lukáš Weber
Patrik Paukov
Jako první byla oslovena paní Iva Dušková, která přidělení bytu v 2. podlaží zamítla z důvodu
pokročilého věku. V pořadí další žádost je žádost slečny Denisy Rejtharové.
Návrh usnesení č. 19/7a)
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu č. 82/5 v domě čp. 82 slečně Denise Rejtharové, pokud splní
podmínky dotace na výstavbu malometrážních bytů, určené Státním fondem rozvoje bydlení, od
nejbližšího možného termínu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu č. 82/5 v domě čp. 82 slečně Denise Rejtharové,
pokud splní podmínky dotace na výstavbu malometrážních bytů, určené Státním fondem
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rozvoje bydlení, od nejbližšího možného termínu. Ostatní zájemci budou vyrozuměni o
zařazení jejich žádosti do pořadníku.

b) Pracovnice Pošty Horní Pěna
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností vybrat pracovnici pro poštu v Horní Pěně, která bude od
1.11.2020 provozována Obcí Horní Pěna.
Návrh usnesení č. 18/7b)
Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k výběru pracovnice pro poštu v Horní Pěně.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k výběru pracovnice pro poštu v Horní Pěně.

c) Nabídka firmy Fiera – stavba sloupů veřejného osvětlení
Zastupitelstvu bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Fiera a.s. na stavbu sloupů veřejného
osvětlení. Nabídka firmy Fiera a.s. tvoří přílohu č. 11 k zápisu.
Návrh usnesení č. 19/7c)
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu sloupů veřejného osvětlení směrem na Dolní Pěnu.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu sloupů veřejného osvětlení směrem na Dolní Pěnu.

Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne 17.8.2020
2 Prezenční listina z 25.8.2020
3 Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
E/671/CJHM/2020Stížnost čj. HP/2020/498
4 Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. BVB/84/20/JH/Ka
5 Záměr prodeje a koupě pozemků čj. HP/2020/549
6 Kopie geometrického plánu č. 570-510/2020
7 Kopie geometrického plánu č. 569-509/2020
8 Kope geometrického plánu č. 543-434/2019
9 Žádost o prodej pozemku čj. HP/2020/531
10 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou
11 Cenová nabídka firmy Fiera a.s.
Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
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Petr Dvořák
DiS. David Veselý
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Václav Pešek
Josef Balga
Zapsala: Hiršová M. dne 26.8.2020
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