Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 24.11.2020
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
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 20. zasedání zastupitelstva
3. Projednání rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2021
4. Žádosti o povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les
5. Žádost o zřízení věcného břemene
6. Návrh na pořízení změny územního plánu
7. Připomínka k návrhu zprávy o uplatnění územního plánu
8. Projednání návrhu ceny vodného pro rok 2021
9. Žádost o peněžitý dar na léčení včel pro rok 2021
10. 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 10 – Různé:
a) Žádost o prodloužení sníženého nájemného v bytě
b) Inventurní komise pro inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2020
c) Žádost o finanční dar

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 David Veselý a pan Petr Dvořák. Ověřovateli zápisu byli
navrženi pan Václav Pešek a paní ing. Eva Píšová. 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 Davida Veselého a pana Petra
Dvořáka a ověřovateli zápisu pana Václava Peška a paní ing. Evu Píšovou a zapisovatelkou
paní Martu Hiršovou.

2) Kontrola zápisu č. 20 z 29.9.2020
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady
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3) Projednání rozpočtu obce pro rok 2021
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2021. Návrh rozpočtu obce tvoří
přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/3)
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby návrh rozpočtu v předloženém znění byl vyvěšen na úřední desce a
na elektronické úřední desce.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby návrh rozpočtu v předloženém znění byl vyvěšen na
úřední desce a na elektronické úřední desce.

4) Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
a) Jiří Sýkora
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jiřího Sýkory o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žádost čj. HP/2020/166 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh usnesení č. 21/4a)
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.

b) Eva Sklenková
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Evy Sklenkové o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les. Žádost čj. HP/2020/166 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh usnesení č. 21/4b)
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.

5) Žádost o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu byla předložena žádost o zřízení věcného břemene braní vody na pozemku KN p.č.
781/3. Na pozemku p.č. 781/3 je zřízena kopaná studna, kterou vybudovali majitelé 17 okolních chat
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v době, kdy ještě předmětný pozemek nebyl majetkem Obce Horní Pěna (cca v roce 1970). Žádost čj.
HP/2020/764 tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/5)
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene braní vody ze studny na pozemku KN p.č. 781/3
pro chataře s tím, že předmětná studna bude zaměřena a zapsána do KN jako majetek obce. Náklady
na zaměření a zápis do KN ponesou chataři. Chataři mají povinnost studnu udržovat a provádět její
čištění. Obec Horní Pěna v žádném případě nenese a neponese odpovědnost za chemické složení vody
a její vhodnost ke konzumaci.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene braní vody ze studny na pozemku
KN p.č. 781/3 pro chataře s tím, že předmětná studna bude zaměřena a zapsána do KN
jako majetek obce. Náklady na zaměření a zápis do KN ponesou chataři. Chataři mají
povinnost studnu udržovat a provádět její čištění. Obec Horní Pěna v žádném případě
nenese a neponese odpovědnost za chemické složení vody a její vhodnost ke konzumaci.

6) Návrh na pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Jany Charvátové o pořízení změny územního plánu. Žádost
paní Charvátové čj. HP/2020/723 tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Paní Charvátová žádá podle § 46
stavebního zákona o změnu územního plánu pro pozemky KN p.č. 2170 a 2259 v k.ú. Horní Pěna na
plochu SV – smíšená obytná venkovská.
Návrh usnesení č. 21/6)
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny územního plánu dle žádosti paní Charvátové.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
1 – ing. Eva Píšová

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny územního plánu dle žádosti paní Charvátové.

7) Připomínka k návrhu zprávy o uplatnění územního plánu
Zastupitelstvu byla předložena připomínka paní Jany Charvátové o uplatnění územního plánu. Žádost
paní Charvátové čj. HP/2020/722 tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/7)
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínku paní Jany Charvátové k uplatnění územního plánu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
-

Zastupitelstvo bere na vědomí připomínku paní Jany Charvátové k uplatnění územního
plánu.

8) Projednání návrhu ceny vodného pro rok 2021
a) Návrh ceny vodného pro rok 2021
Zastupitelstvu byl předložen návrh kalkulace cen pro vodné a stočné pro hospodářský rok 2021. Návrh
kalkulace cen pro vodné a stočné pro hospodářský rok 2021 tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
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Návrh usnesení č. 21/8a)
Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného pro rok 2021 dle předložené kalkulace
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
-

Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného pro rok 2021 dle předložené kalkulace

b) Projednání návrhu plánu financování obnovy vodovodů na roky 2020-2029
Zastupitelstvu byl předložen plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 – 2029.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je uložen v agendě vodovodů. Přehledná tabulka
financování obnovy vodovodů a kanalizací tvoří přílohu č. 8 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/8b)
Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 – 2029 dle
předloženého návrhu.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování

Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 –
2029 dle předloženého návrhu.

9) Žádost o peněžitý dar na léčení včel pro rok 2021
Zastupitelstvu byla předložena žádost o peněžitý dar na léčení včel pro rok 2021.
Návrh usnesení č. 21/7)
Zastupitelstvo schvaluje peněžitý dar na léčení včel pro rok 2021 dle předložené žádosti.
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování

Zastupitelstvo schvaluje peněžitý dar na léčení včel pro rok 2021.

10) Různé
a) Žádost o prodloužení sníženého nájmu
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Županové o prodloužení sníženého nájmu v bytě 93/1.
Nájem jí byl na základě rozhodnutí zastupitelstva č. 16/14 h) ze dne 26.5.2020 z původních 6000,00
Kč měsíčně dočasně snížen na 4500,00 Kč měsíčně do 31.12.2020. Žádost čj. HP/2020/759 tvoří
přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/10a)
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o prodloužení sníženého nájmu v bytě 93/1 do lednového zasedání
zastupitelstva.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
9
0
0
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Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o prodloužení sníženého nájmu v bytě 93/1 do
lednového zasedání zastupitelstva.
b) Inventurní komise pro provedení řádné inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno se složením inventurních komisí pro inventarizaci majetku a závazků
Obce Horní Pěna k 31.12.2020 dle plánu inventur, vydaném starostou obce. Kopie plánu inventur tvoří
přílohu č. 10 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 31.12.2020.
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 31.12.2020

c) Žádost o finanční podporu – Hospic sv. Jana Nepomuckého
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádosti Hospice sv. Jana Nepomuckého o finanční podporu
z rozpočtu obce. Žádost čj. HP/2020/762 tvoří přílohu č. 11 k zápisu.
Návrh usnesení č. 21/10c)
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Hospici sv. Jana Nepomuckého ve výši 3000,00 Kč.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
2 – Josef Balga
0
Václav Pešek
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku
a závazků Obce Horní Pěna k 31.12.2020
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Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne 16.11.2020
2 Prezenční listina z 24.11.2020
3 Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
4 Žádost o zřízení věcného břemene čj. HP/2020/764
5 Návrh na pořízení změny územního plánu čj. HP/2020/723
6 Připomínka k návrhu zprávy o uplatnění ÚP Horní Pěna čj. HP/2020/722
7 Návrh kalkulace cen pro vodné a stočné pro hospodářský rok 2021
8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
9 Žádost čj. HP/2020/759 o snížení nájemného
10 Plán inventur majetku a závazků k 31.12.2020
11 Žádost čj. HP/2020/762 o finanční dar
Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Václav Pešek
Ing. Eva Píšová
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Petr Dvořák
DiS. David Veselý
25.11.2020

Stránka 6 z 6

