Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.2.2020
Přítomni: Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Václav Pešek, ing. Eva Píšová, Vladimír Šaman,
Rudolf Žáček.
Omluveni: Dis. David Veselý, Hana Jedličková
Hosté: RNDr. Hana Andrejchová, Jaroslav Botka, Roman Fencl, Romana Fenclová, Jiří
Sýkora, Jiří Rejthar, Jaroslav Turín, Bc. Hana Veselá, David Vobr
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 14. zasedání zastupitelstva
3. Nabídka na opravu Zetor 7245
4. Žádost o pronájem pozemku
5. Záměry prodeje pozemků
6. Záměr koupě a prodeje pozemku
7. Žádost o fonanční podporu Hospic sv. Jana
8. Smlouva o smlouvě budoucí
9. Žádost o zapůjčení pivních setů a party stanu
10. Zvýšení nájemného v bytě 93/2
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
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

– Různé:

Stížnost na poměry v dome čp. 82
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o zhotovení asfaltové cesty k domu čp. 60 v Horní Pěně
Žádost o nákup vybavení SDH Malíkov nad Nežárkou
Žádost o nákup vybavení SDH Horní Pěna
Žádost o uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro SDH Horní Pěna
Žádost o uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro SDH Malíkov nad Nežárkou
Žádost o zapůjčení kulturního domu - šermíři
Žádost o zapůjčení pivních setů
Žádost o pronájem malého sálu kulturního domu
Stanovení stočného pro období 1.3.2020 – 28.2.2021
Oprava dopravního značení
Cenový návrh na vypracování projektové dokumentace
Úprava zahrady a okolí mateřské školy
Výměna redukčního ventilu v Malíkově nad Nežárkou
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Vítání občánků

Zastupitelstvo hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starosty obce:
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání.
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1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a pan Petr Dvořák. Ověřovateli zápisu byli navrženi
paní ing. Eva Píšová 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
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna určuje navrhovateli pana Josefa Balgu a pana Petra
Dvořáka a ověřovateli zápisu paní ing. Evu Píšovou a pana Rudolfa Žáčka a zapisovatelkou
paní Martu Hiršovou.

2) Kontrola zápisu č. 14 z 28.1.2020
Bod 14/7j) pokračuje v dnešním jednání jako bod 15/5a)
Bod 14/7i) pokračuje v dnešním jednání jako bod 15/5b)
Bod 14/7h) pokračuje v dnešním jednání jako bod 15/5c)
Bod 14/7e) pokračuje v dnešním jednání jako bod 15/11j)
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady

3) Nabídka na opravu Zetor 7245
Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy OTS Kučera s. r. o. na opravu obecního traktoru Zetor.
Nabídka tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/3
Zastupitelstvo schvaluje opravu traktoru Zetor dle předložené nabídky.
Pro
Proti
7
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje opravu traktoru Zetor dle předložené nabídky.

4) Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů Fenclových o pronájem části pozemku 1176/25 v k.ú.
Horní Pěna. Žádost čj. HP/2020/160 vč. situačního plánku tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/4
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku KN p.č. 1176/25 v k.ú. Horní Pěna o výměře
11,2 m2 za cenu Kč 1,00 za 1 m2 a rok. Záměr pronájmu bude vyvěšen po zasedání zastupitelstva.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku KN p.č. 1176/25 v k.ú. Horní
Pěna o výměře 11,2 m2 za cenu Kč 1,00 za 1 m2 a rok. Záměr pronájmu bude vyvěšen po
zasedání zastupitelstva.
5) Záměry prodeje pozemků
a) Prodej pozemku KN p.č. 216/37 – navazuje na bod 14/7j) z 28.1.2020.
Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje pozemku KN p.č. 216/37 o výměře 158 m2. Záměr prodeje
pozemku čj. HP/2020/127 tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Vzhledem k tomu, že o prodej tohoto pozemku
požádali v minulosti dva občané, rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 14/7j) ze dne 28.1.2020 o
budoucím majiteli rozhodnout dle výše doručených nabídek. Byly doručeny dvě nabídky:
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Jméno a příjmení zájemce
Běhan Antonín
Sýkora Jiří
Nabídky zájemců tvoří přílohu č. 6

Nabídka doručena
24.2.2020
25.2.2020, 10:38
k zápisu.

Nabízená částka
26 070,00
51 000,00

Návrh usnesení č. 15/5a)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/37 o výměře 158 m2 panu
Jiřímu Sýkorovi za částku 51 000,00 Kč. Kromě toho pan Sýkora uhradí náklady na vklad do KN a
poměrnou část nákladů za zaměření pozemku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/37 o výměře 158
m2 panu Jiřímu Sýkorovi za částku 51 000,00 Kč. Kromě toho pan Sýkora uhradí náklady
na vklad do KN a poměrnou část nákladů za zaměření pozemku.

b) Prodej pozemku KN p.č. 216/36 – navazuje na bod 14/7i) z 28.1.2020.
Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje pozemku KN p.č. 216/36 o výměře 63 m2. Záměr prodeje
pozemku čj. HP/2020/128 tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/5b)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/36 o výměře 63 m2 paní ing.
Evě Píšové za částku 30,00 Kč za 1 m2. Kromě toho paní Píšová uhradí náklady na vklad do KN a
poměrnou část nákladů za zaměření pozemku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
6
0
1 – ing. Eva Píšová
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/36 o výměře 63
m2 paní ing. Evě Píšové za částku 30,00 Kč za 1 m2. Kromě toho paní Píšová uhradí
náklady na vklad do KN a poměrnou část nákladů za zaměření pozemku.

c) Prodej pozemku KN p.č. 216/38 – navazuje na bod 14/7h) z 28.1.2020.
Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje pozemku KN p.č. 216/38 o výměře 36 m2. Záměr prodeje
pozemku čj. HP/2020/126 tvoří přílohu č. 8 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/5c)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/38 o výměře 36 m2 manželům
Hochmanovým za částku 30,00 Kč za 1 m2. Kromě toho manželé Hochmanovi uhradí náklady na vklad
do KN a poměrnou část nákladů za zaměření pozemku.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
6
1 – Václav Pešek
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje prodej pozemku KN p.č. 216/38 o výměře 36
m2 manželům Hochmanovým za částku 30,00 Kč za 1 m2. Kromě toho manželé
Hochmanovi uhradí náklady na vklad do KN a poměrnou část nákladů za zaměření
pozemku.
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Všechny tři tyto prodeje jsou podloženy jediným geometrickým plánem č. 554-718/2019.
Náklady na vklad do KN a náklady na zaměření budou mezi zájemce rozpočítány poměrem
dle kupovaných výměr pozemků.

6) Koupě a prodej pozemku
Zastupitelstvu byl předložen záměr koupě a prodeje pozemků čj. HP/2020/129. Záměr koupě a
prodeje pozemků čj. HP 2020/129 tvoří přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/6
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.č. 1216 o výměře 2 m2 od pana Jiřího Rejthara a prodej
pozemku KN 1115/28 o výměře 50 m2 a pozemku KN p.č. 1176/43 o výměře 11 m2 panu Jiřímu
Rejtharovi. Cena byla dohodou obou stran stanovena na 30,00 Kč za 1 m2 a bude vzájemně
započtena. Zároveň zájemce p. Rejthar uhradí náklady za vklad do KN a náklady za zaměření
pozemků. Pozemky pana Rejthara jsou doposud zatíženy zástavním právem. Zastupitelstvo bere tuto
skutečnost na vědomí a ukládá panu Rejtharovi odstranit zástavní právo z prodávaného pozemku
nejpozději do 30.6.2021.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
6
1 – Václav Pešek
0
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.č. 1216 o výměře 2 m2 od pana Jiřího Rejthara
a prodej pozemku KN 1115/28 o výměře 50 m2 a pozemku KN p.č. 1176/43 o výměře 11
m2 panu Jiřímu Rejtharovi. Cena byla dohodou obou stran stanovena na 30,00 Kč za 1 m2
a bude vzájemně započtena. Zároveň zájemce p. Rejthar uhradí náklady za vklad do KN a
náklady za zaměření pozemků. Pozemky pana Rejthara jsou doposud zatíženy zástavním
právem. Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí a ukládá panu Rejtharovi
odstranit zástavní právo z prodávaného pozemku nejpozději do 30.6.2021.

7) Žádost o finanční podporu Hospic sv. Jana
Zastupitelstvu byla předložena žádost Hospice sv. Jana N. Neumanna z Prachatic, o. s., o finanční dar.
Žádost čj. HP/2020/161 včetně příloh tvoří přílohu č. 10 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/7
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
ve výši 3000,00 Kč
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
3 – ing. Eva Píšová
2 – Václav Pešek
2 – Petr Dvořák
Josef Balga
Vladimír Šaman
Rudolf Žáček
Vladimír Hrdina
Zastupitelstvo obce Horní Pěna neschvaluje finanční dar pro Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích

8) Smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a. s. č. 1030056376/001. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 11 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/8
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Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON Distribuce, a. s. č. 1030056376/001 dle předloženého návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s. č. 1030056376/001 dle předloženého návrhu.

9) Žádost o zapůjčení pivních setů a party stanu
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Bc. Romany Albrecht-Liškové o zapůjčení pivních setů a
party stanu na akce pořádané ZOO Na Hrádečku. Žádost čj. HP/2020/163 tvoří přílohu č. 12 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/9
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zapůjčení pivních setů a party stanu dle žádosti paní Bc.
Romany Albrecht Liškové za cenu, stanovenou zastupitelstvem obce usnesením č. 2/11 dne
19.12.2018. Seznam akcí, na které budou pivní sety a party stan zapůjčeny však nemůže být
považován za konečný a pro obec zavazující. V případě potřeby obce nebo v případě obecních
společenských akcí budou tyto před potřebami Zoo Na Hrádečku vždy upřednostněny.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zapůjčení pivních setů a party stanu dle žádosti
paní Bc. Romany Albrecht Liškové za cenu, stanovenou zastupitelstvem obce usnesením č.
2/11 dne 19.12.2018. Seznam akcí, na které budou pivní sety a party stan zapůjčeny však
nemůže být považován za konečný a pro obec zavazující. V případě potřeby obce nebo
v případě obecních společenských akcí budou tyto před potřebami Zoo Na Hrádečku vždy
upřednostněny.

10) Zvýšení nájemného v bytě 93/2
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nedošlo k ukončení některých stavebních úprav v bytě č. 93/2,
odkládá zastupitelstvo rozhodnutí o změně nájemného do některého z dalších jednání.
Návrh usnesení č. 15/10
Zastupitelstvo obce Horní Pěna odkládá rozhodnutí o zvýšení nájemného v bytě 93/2.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna odkládá rozhodnutí o zvýšení nájemného v bytě 93/2.

11) Různé
a) Stížnost na poměry v dome čp. 82
Zastupitelstvu byla předložena stížnost manželů Míchalových na poměry v dome čp. 82. Stížnost čj.
HP/2020/164 tvoří přílohu č. 13 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11a)
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost paní Míchalové na poměry v domě čp. 82.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
0
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Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost paní Míchalové na poměry v domě čp. 82.

b) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvu byla předložena žádost Obce Horní Pěna o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žádost čj. HP/2020/165 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh usnesení č. 15/11 b)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle předložené žádosti.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle
předložené žádosti.

c) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Jany Charvátové o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les. Žádost čj. HP/2020/166 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh usnesení č. 15/11 c)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle předložené žádosti.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle
předložené žádosti.

d) Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Martiny Hollomotzové o pokácení vzrostlého dubu na
pozemku p.č. 117/7, jehož majitelem je Obec Horní Pěna. Žádost čj. HP/2020/167 tvoří přílohu č. 14
k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11 d)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna zamítá pokácení stromu na pozemku p.č. 117/7.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna zamítá pokácení stromu na pozemku p.č. 117/7.

e) Žádost o zhotovení asfaltové cesty k čp. 60
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Martiny Hollomotzové o zhotovení asfaltové cesty k domu
čp. 60. Žádost čj. HP/2020/168 tvoří přílohu č. 15 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11 e)
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Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zhotovení cesty k domu čp. 60 v Horní Pěně z asfaltového
recyklátu.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zhotovení cesty k domu čp. 60 v Horní Pěně
z asfaltového recyklátu.

f)

Žádost o nákup vybavení SDH Malíkov nad Nežárkou pro rok 2020

Zastupitelstvu byla předložena žádost SDH Malíkov nad Nežárkou o doplnění vybavení
SDH v roce 2020 z rozpočtu obce. Žádost čj. HP/2020/169 tvoří přílohu č. 16 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11f)
Zastupitelstvo schvaluje doplnění vybavení SDH Malíkov nad Nežárkou z rozpočtu obce dle předložené
žádosti.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje doplnění vybavení SDH Malíkov nad Nežárkou z rozpočtu obce
dle předložené žádosti.

g) Žádost o nákup vybavení SDH Horní Pěna pro rok 2020
Zastupitelstvu byla předložena žádost SDH Horní Pěna o doplnění vybavení SDH v roce
2020 z rozpočtu obce. Žádost čj. HP/2020/171 tvoří přílohu č. 17 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11g)
Zastupitelstvo schvaluje doplnění vybavení SDH Horní Pěna z rozpočtu obce dle předložené žádosti.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje doplnění vybavení SDH Horní Pěna z rozpočtu obce dle
předložené žádosti.

h) Žádost o uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro SDH Horní Pěna
Zastupitelstvu byla předložena žádost SDH Horní Pěna o uvolnění prostředků z rozpočtu
v roce 2020 na konání kulturních akcí v obci. Žádost čj. HP/2020/170 tvoří přílohu č. 18
k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11h)
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění prostředků rozpočtu obce pro SDH Horní Pěna na konání kulturních
akcí v obci dle předložené žádosti. Prostředky budou uvolněny formou úhrady nákladů na jednotlivé
akce z rozpočtu obce.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0
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Zastupitelstvo schvaluje uvolnění prostředků rozpočtu obce pro SDH Horní Pěna na
konání kulturních akcí v obci dle předložené žádosti. Prostředky budou uvolněny formou
úhrady nákladů na jednotlivé akce z rozpočtu obce.

i)

Žádost o uvolnění prostředků z rozpočtu obce pro SDH Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí SDH Malíkov nad Nežárkou o uvolnění částky
10 000,00 Kč z rozpočtu v roce 2020 na konání dětského dne v Malíkově nad Nežárkou.
Žádost čj. HP/2020/174 tvoří přílohu č. 19 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11i)
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 10 000,00 Kč z rozpočtu obce pro SDH Malíkov nad Nežárkou
na konání dětského dne. Prostředky budou uvolněny formou úhrady nákladů do uvedené výše.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 10 000,00 Kč z rozpočtu obce pro SDH Malíkov
nad Nežárkou na konání dětského dne. Prostředky budou uvolněny formou úhrady
nákladů do uvedené výše.

j) Žádost o zapůjčení kulturního domu - šermíři
Tento bod navazuje na bod 14/7e) z 28.1.2020. Na jednání se dostavil pan Vobr, který
seznámil zastupitele se sportovní činností, kterou hodlá provozovat v kulturním domě .
Návrh usnesení č. 15/11j)
Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení velkého sálu kulturního domu pro účely tréninku šermu, a to vždy
ve středu od 18:30 do 20:30 hod, a to na 6 měsíců, tedy do 30.9.2020. Podmínky zapůjčení budou
specifikovány ve smlouvě o zapůjčení.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení velkého sálu kulturního domu pro účely tréninku
šermu, a to vždy ve středu od 18:30 do 20:30 hod, a to na 6 měsíců, tedy do 30.9.2020.
Podmínky zapůjčení budou specifikovány ve smlouvě o zapůjčení.

k) Žádost o zapůjčení pivních setů
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Heleny Moudré o zapůjčení pivních setů na
den 6.6. 2020. Žádost čj. HP/2020/172 tvoří přílohu č. 20 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11k)
Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení 15 kusů pivních setů paní Heleně Moudré na den 6.6.2020
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7

0

0

Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení 15 kusů pivních setů paní Heleně Moudré na den
6.6.2020
l) Pronájem malého sálu kulturního domu – ZOO Na Hrádečku
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Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Bc. Albrecht Liškové o pronájem malého sálu
kulturního domu Horní Pěna. Žádost čj. HP/2020/173 tvoří přílohu č. 21 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11l)
Zastupitelstvo schvaluje pronájem malého sálu kulturního domu Horní Pěna pro paní Bc. Albrecht
Liškovou v uvedených termínech. Úhrada za nájem bude stanovena individuálně.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7

0

0

Zastupitelstvo schvaluje pronájem malého sálu kulturního domu Horní Pěna pro paní Bc.
Albrecht Liškovou v uvedených termínech. Úhrada za nájem bude stanovena individuálně.
m) Stanovení stočného pro období 1.3.2020 – 28.2.2021
Zastupitelstvu byla předložena kalkulace nákladů na provoz kanalizace a čističky
odpadních vod v obci Horní Pěna. Reálné náklady na provoz jsou 63,35 Kč vč. DPH na 1
m3 vyčištěné vody.
Návrh usnesení č. 15/11m)
Zastupitelstvo schvaluje stočné pro období 1.3.2020 – 28.2.2021 v následující výši:
Skutečné náklady vč DPH 15%
Sleva obce 40%
Stočné pro období 1.3. 2020 – 28.2.2021
Stočné pro směrné číslo – 35 m3

63,35 Kč na 1 m3
25,35 Kč na 1 m3
38,00 Kč na 1 m3
1 330,00 Kč na osobu a rok

Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

6

1 – Václav Pešek

0

Zastupitelstvo schvaluje stočné pro období 1.3.2020 – 28.2.2021 v následující výši:
Skutečné náklady vč DPH 15%
Sleva obce 40%
Stočné pro období 1.3. 2020 – 28.2.2021
Stočné pro směrné číslo – 35 m3

63,35 Kč na 1 m3
25,35 Kč na 1 m3
38,00 Kč na 1 m3
1 330,00 Kč na osobu a rok

n) Oprava dopravního značení dle předložené nabídky
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu dopravního značení firmy
PasProRea s. r. o. Nabídka č. 033/2020 tvoří přílohu č. 22 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11n)
Zastupitelstvo schvaluje doplnění a opravu svislého dopravního značení v obci dle cenové nabídky č.
033/2020.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7

0

0

Zastupitelstvo schvaluje doplnění a opravu svislého dopravního značení v obci dle cenové
nabídky č. 033/2020.
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o) Cenový návrh na vypracování projektové dokumentace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na vypracování projektové
dokumentace na obnovu veřejného osvětlení směr na Dolní Pěnu. Nabídka tvoří přílohu č.
23 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11o)
Zastupitelstvo zamítá cenovou nabídku firmy Mašek Elektro s. r. o. a pověřuje starostu obce oslovením
dalších subjektů.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7

0

0

Zastupitelstvo zamítá cenovou nabídku firmy Mašek Elektro s. r. o. a pověřuje starostu
obce oslovením dalších subjektů.

p) Úprava zahrady a okolí mateřské školy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností úpravy školní zahrady a okolí budovy čp. 19 –
Mateřské školy Horní Pěna.
Návrh usnesení č. 15/11p)
Zastupitelstvo schvaluje úpravy školní zahrady Mateřské školy Horní Pěna a úpravy okolí budovy
Mateřské školy Horní Pěna.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7

0

0

Zastupitelstvo schvaluje úpravy školní zahrady Mateřské školy Horní Pěna a úpravy okolí
budovy Mateřské školy Horní Pěna.

q) Výměna redukčního ventilu v Malíkově nad Nežárkou
Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy Čevak na výměnu redukčního ventilu
v Malíkově nad Nežárkou. Nabídka firmy Čevak tvoří přílohu č. 24 k zápisu.
Návrh usnesení č. 15/11q)
Zastupitelstvo schvaluje výměnu redukčního ventilu v Malíkově nad Nežárkou dle předložené nabídky
firmy Čevak.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

7
0
0
Zastupitelstvo schvaluje výměnu redukčního ventilu v Malíkově nad Nežárkou dle
předložené nabídky firmy Čevak.

r) Kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jaroslava Botky o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les. Žádost čj. HP/2020/175 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích mimo les.
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Návrh usnesení č. 15/11 r)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle předložené žádosti.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle
předložené žádosti.

s) Vítání občánků
Zastupitelstvo bylo členkou kulturního výboru paní RNDr. Andrejchovou seznámeno s malým zájmem
občanů o zřizování vkladních knížek pro nově narozené občánky. Paní Andrejchová proto navrhuje jiný
dárek k vítání občánků.
Návrh usnesení č. 15/11 s)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zakoupení pamětních mincí v hodnotě 1000,00 Kč pro vítané
občánky.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zakoupení pamětních mincí v hodnotě 1000,00
Kč pro vítané občánky.

Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne
17.2.2020
2 Prezenční listina z 25.2.2020
3 Cenová nabídka na opravu ZETOR
4 Žádost čj. HP/2020/160
5 Záměr prodeje pozemku čj. HP/2020/127
6 Nabídky zájemců o koupi pozemku – 2 kusy
7 Záměr prodeje pozemku čj. HP/2020/128
8 Záměr prodeje pozemku čj. HP/2020/126
9 Záměr koupě a prodeje pozemků čj. HP 2020/129
10 Žádost čj. HP/2020/161
11 Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030056376/001
12 Žádost čj. HP/2020/163
13 Stížnost čj. HP/2020/164
14 Žádost čj. HP/2020/167
15 Žádost čj. HP/2020/168
16 Žádost čj. HP/2020/169
17 Žádost čj. HP/2020/171
18 Žádost čj. HP/2020/170
19 Žádost čj. HP/2020/174
20 Žádost čj. HP/2020/172
21 Žádost čj. HP/2020/173
22 Nabídka č. 033/2020 firmy PasProRea
23 Cenová nabídka firmy Mašek Elektro s.r.o. na projektovou dokumentaci Výměna VO na
Dolní Pěnu
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24 Nabídka firmy ČEVAK na výměnu redukčního ventilu v Malíkově nad Nežárkou

Vladimír Šaman
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eva Píšová
Rudlof Žáček
Všechna hlasování byla provedena veřejně zdvihnutím ruky po ukončení rozprav k jednotlivým bodům
jednání.
Návrhová komise:
Josef Balga
Petr Dvořák
Zapsala: Hiršová M. dne 26.2.2020
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