Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 15.12.2020
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 21. zasedání zastupitelstva
3. Rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2021
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Pěna
5. Rozpočet MŠ Horní Pěna
6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Pěna
7. Hřbitovní řád
8. Přidělení prostředků do fondu obnovy a rozvoje vodovodu a kanalizace
9. 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 9 – Různé:
a)
b)
c)
d)

Návrh na pořízení změny územního plánu Horní Pěna
Přeschválení zprávy o uplatňování územního plánu Horní Pěna
Návrh na směnu pozemků
Dočasné parkoviště pro ZOO Hrádeček

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 Josef Balga a paní Hana Jedličková. Ověřovateli zápisu byli
navrženi pan Dis. David Veselý a pan Rudolf Žáček. 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 Josefa Balgu a paní Hanu
Jedličkovou a ověřovateli zápisu pana Dis. Davida Veselého a pana Rudolfa Žáčka a
zapisovatelkou paní Martu Hiršovou.

2) Kontrola zápisu č. 21 z 24.11.2020
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady
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3) Rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2021
a) Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2021. Návrh rozpočtu
obce tvoří přílohu č. 3 k zápisu a byl v plném znění rozpočtové skladby včetně rozpočtu fondů
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 25.11.2020 do 15.12.2020.
Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, schodek bude kryt přebytkem hospodaření
minulých let. Rozpočet fondů je plně obsažen v rozpočtu obce.
Návrh usnesení č. 22/3a)
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2021 včetně rozpočtu fondů v tomto
složení (v tis. Kč):
Příjmy
8 772,15
Výdaje
18 161,98
Financování (splátka úvěru)
548,00
Schodek včetně financování
9 937,83
Závaznými ukazateli rozpočtu je odvětvové členění rozpočtu (paragrafy).
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Horní Pěna pro rok 2021 včetně rozpočtu fondů
v tomto složení (v tis. Kč):
Příjmy
8 772,15
Výdaje
18 161,98
Financování (splátka úvěru)
548,00
Schodek včetně financování
9 937,83
Závaznými ukazateli rozpočtu je odvětvové členění rozpočtu (paragrafy).

b) Zastupitelstvo tímto usnesením zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření
bez nutnosti jejich schválení zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení č. 22/3b)
Zastupitelstvo schvaluje zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření bez nutnosti jejich
schválení zastuptielstvem obce v těchto případech:
Příjmy
Bez omezení
Výdaje
Zvýšení do 100 000,00 na jednu položku, snížení
bez omezení
Položka 8115
Bez omezení

Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření bez
nutnosti jejich schválení zastuptielstvem obce v těchto případech:
Příjmy
Bez omezení
Výdaje
Zvýšení do 100 000,00 na jednu položku,
snížení bez omezení
Položka 8115
Bez omezení

4) Střednědobý výhled rozpočtu
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Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Pěna pro roky 2021 2025. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Pěna tvoří přílohu č. 4 k zápisu a byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 25.11.2020 do 15.12.2020.
Návrh usnesení č. 22/4
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Pěna na období
2021 – 2025 dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Pěna
na období 2021 – 2025 dle předloženého návrhu.

5) Rozpočet Mateřské školy Horní Pěna
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna včetně rozpočtu fondů. Návrh
rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v době
od 25.11.2020 do 15.12.2020 a tvoří přílohu č. 5 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/5)
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mateřské školy Horní Pěna dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mateřské školy Horní Pěna dle předloženého návrhu.

6) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna pro rok
2021 - 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna tvoří přílohu č. 6
k zápisu a byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 25.11.2020 do
15.12.2020.
Návrh usnesení č. 22/4
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Horní Pěna na
období 2021 – 2023 dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Horní Pěna na období 2021 – 2023 dle předloženého návrhu.

7) Řád hřbitova Horní Pěna
Zastupitelstvu byl předložen návrh hřbitovního řádu. Návrh hřbitovního řádu tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/7)
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Zastupitelstvo schvaluje řád hřbitova Horní Pěna dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje řád hřbitova Horní Pěna dle předloženého návrhu.

8) Přidělení prostředků do fondu rozvoje vodovodu a kanalizace
a) Vnitřní směrnice č. VS-1/2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh vnitřní směrnice č. VS-1/2020 – Zásady tvorby a použití fondu
financování rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad
Nežárkou. Návrh směrnice č. VS-1/2020 tvoří přílohu č. 8 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/8a)
Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. VS-1/2020 – Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a
obnovy vodovodu a kanalizace obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad Nežárkou dle předloženého
návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
-

Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. VS-1/2020 – Zásady tvorby a použití fondu
financování rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace obce Horní Pěna a místní části
Malíkov nad Nežárkou dle předloženého návrhu.

b) Přidělení prostředků do fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace
obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad Nežárkou
Zastupitelstvu byl předložen návrh přidělení a použití prostředků fondu financování rozvoje a obnovy
vodovodu a kanalizace obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad Nežárkou. Návrh přidělení a použití
prostředků čj. HP/2020/867 včetně příloh tvoří přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/8b)
Zastupitelstvo schvaluje přidělení a použití prostředků fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu a
kanalizace obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad Nežárkou dle předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje přidělení a použití prostředků fondu financování rozvoje a
obnovy vodovodu a kanalizace obce Horní Pěna a místní části Malíkov nad Nežárkou dle
předloženého návrhu.

9) Různé
a) Návrh na pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvu byl předložen návrh na pořízení změny územního plánu Horní Pěna dle §46 stavebního
zákona pana Petra Němce. Návrh čj. HP/2020/871 tvoří přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/9a)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje změnu územního plánu dle předloženého návrhu.
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Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje změnu územního plánu dle předloženého
návrhu.

b) Přeschválení zprávy o uplatňování územního plánu
Návrh usnesení č. 22/9b)

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zapracovat návrh na pořízení změny územního plánu
navrhovatelky Jany Charvátové, podaný u obce Horní Pěna dne 19. 10. 2020, a zapracovat návrh na
pořízení změny územního plánu navrhovatele Petra Němce podaný u obce dne 14.12.2020 do zprávy
o uplatňování územního plánu Horní Pěna, schválené zastupitelstvem obce usnesením č. 14/7b) ze
dne 28. 1. 2020 a začlenit tyto návrhy do změny č. 1 územního plánu Horní Pěna.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zapracovat návrh na pořízení změny územního plánu
navrhovatelky Jany Charvátové, podaný u obce Horní Pěna dne 19. 10. 2020, a zapracovat návrh
na pořízení změny územního plánu navrhovatele Petra Němce podaný u obce dne 14.12.2020 do
zprávy o uplatňování územního plánu Horní Pěna, schválené zastupitelstvem obce usnesením č.
14/7b) ze dne 28. 1. 2020 a začlenit tyto návrhy do změny č. 1 územního plánu Horní Pěna.
c) Návrh na směnu pozemků
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny pozemků s panem ing. Nouzou – cesty, p.č. 2333,
p.č. 2319/2, p.č. 2257, p.č. 2106, p.č. 2258, p.č. 2201, p.č. 2121, p.č. 2122, to vše v k.ú. Horní Pěna
za pozemek p.č. 2210 – odpovídající část, v k.ú. Malíkov nad Nežárkou. Touto směnou by došlo
k vykoupení cest v obci a jejich zcelení.
Návrh usnesení č. 22/9c)
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků s panem ing. Nouzou dle předloženého seznamu. Záměr
směny, přesné výměry a cena směňovaných pozemků bude schválen až po zaměření jednotlivých
částí.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků s panem ing. Nouzou dle předloženého
seznamu. Záměr směny, přesné výměry a cena směňovaných pozemků bude schválen až
po zaměření jednotlivých částí.
d) Dočasné parkoviště pro ZOO Hrádeček
Zastupitelstvo bylo seznámeno s ústní žádostí majitelky ZOO Hrádeček o pronájem nebo prodej
pozemku 1176/94 a části pozemku 1176/93 v k.ú. Horní Pěna, kde by bylo vybudováno záchytné
parkoviště pro návštěvníky ZOO.
Návrh usnesení č. 22/9d)
Zastupitelstvo před jakýmkoli rozhodnutím vyžaduje písemný souhlas všech obyvatel obce, sousedících
s uvedenými pozemky, tj. obyvatelé z č.p. 169 - Brejžkovi, 52 - Ilkovi,55 - Drbalovi, 54 – Stolařovi,
118 – Jantač Pavel, 56 – Krůčková, 63 – Bočkovi, 49 – Dvořákovi a Veselý D. (novostavba bez čp.), 48
– Turínová, 128 – Machýčkovi, novostavba Prinz Karel, 46 – Hudcovi, 45 – Tunkovi, 44 – Dvořákovi,
174 – Černých, 42 - Charvátová
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Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
Zastupitelstvo před jakýmkoli rozhodnutím vyžaduje písemný souhlas všech obyvatel
obce, sousedících s uvedenými pozemky, tj. obyvatelé z č.p. 169 - Brejžkovi, 52 - Ilkovi,55
- Drbalovi, 54 – Stolařovi, 118 – Jantač Pavel, 56 – Krůčková, 63 – Bočkovi, 49 –
Dvořákovi a Veselý D. (novostavba bez čp.), 48 – Turínová, 128 – Machýčkovi, novostavba
Prinz Karel, 46 – Hudcovi, 45 – Tunkovi, 44 – Dvořákovi, 174 – Černých, 42 - Charvátová

Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne 7.12.2020
2 Prezenční listina z 15.12.2020
3 Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
4 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2024
5 Návrh rozpočtu MŠ Horní Pěna
6 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Horní Pěna
7 Návrh hřbitovního řádu
8 Návrh vnitřní směrnice č. VS-1/2020
9 Návrh na přidělení prostředků do fondu rozvoje vodovodu a kanalizace čj. HP/2020/867
10 Plán inventur majetku a závazků k 31.12.2020
11 Návrh na pořízení změny územního plánu čj. HP/2020/871
Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
DiS. David Veselý
Rudolf Žáček
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Hana Jedličková
Josef Balga
16.12.2020
Zapsala Marta Hiršová
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