Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 23. 2. 2021
Přítomni: Josef Balga, Petr Dvořák, Vladimír Hrdina, Hana Jedličková, ing. Eva Píšová, Vladimír
Šaman, Dis. David Veselý, Rudolf Žáček.
Omluveni: Václav Pešek
Hosté:
Všichni zastupitelé kromě paní ing. Evy Píšové se dostavili před začátkem jednání a všichni odešli po
skončení jednání. Ing. Eva Píšová se dostavila v 17:28 hod.
Program zasedání:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z 22. zasedání zastupitelstva
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Nájem nemovitosti čp. 165
5. Nájem nebytových prostorů v čp. 96
6. Stanovení ceny stočného pro období 3/2021 – 2/2022
7. Kácení dřevin rostoucích mimo les
8. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Horní Pěna
9. Záměr směny pozemků – Malíkov nad Nežárkou
10. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horní Pěna
11. Žádost o vyjádření k hydrogeologickému průzkumu
12. 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 12 – Různé:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Žádost o nájem pozemku
Žádost o prodej pozemku
Cenová nabídka firmy Fiera, a. s.
Ústřední topení a voda v byte 93/2
G-Project s. r. o. – návrhy smluv o dílo
Žádost o přidělení bytu
Žádost o elektrický ohřívač vody a elektrický sporák
Žádost o přidělení obecního bytu
Lesy, s.p. – směna pozemků
Nabídka dodávky oken – šatna pro zaměstnance
Nabídky dodávky oken – dům čp. 96 v Horní Pěně (pošta)
Žádost o snížení nájemného

Zastupitelstvo hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starosty obce:
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
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.
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Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
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. 22 z 15.12.2020
Zápis byl nahlas přečten. K jeho znění nebyly výhrady

3) Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330065558/01
s firmou EG.D, a.s. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/3 )
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
předloženého návrhu.
Pro
7

o

zřízení

věcného

Proti
0

břemene

č.

JH-014330065558/01

dle

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330065558/01 dle
předloženého návrhu.
4) Nájem nemovitosti čp. 165
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Drahoslavy Kulhavé o nájem nemovitosti čp. 165 v Horní
Pěně. Žádost čj. HP/2021/184 tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/4)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr pronájmu nemovitosti čp. 165 v Horní Pěně za cenu
500,00 Kč na měsíc na dobu 36 měsíců od 1.4.2021.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr pronájmu nemovitosti čp. 165 v Horní
Pěně za cenu 500,00 Kč na měsíc na dobu 36 měsíců od 1.4.2021.

5) Nájem nebytových prostorů v čp. 96
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Karla Rojky o pronájem nebytových prostorů v suterénu
nemovitosti čp. 96 v Horní Pěně. Žádost čj. HP/2021/185 tvoří přílohu č. 5 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/5)
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti čp. 96 o výměře
30 m2 za cenu 4000,00 Kč za 12 měsíců na dobu 36 měsíců.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0
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Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti čp.
96 o výměře 30 m2 za cenu 4000,00 Kč za 12 měsíců na dobu 36 měsíců.

6) Stanovení ceny stočného na období 3/2021 – 5/2022
Zastupitelstvu byl předložen soupis nákladů na stočné za období 10/2019 – 9/2020 včetně navrhované
ceny stočného. Soupis nákladů na stočné včetně navrhované ceny stočného tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/6)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje cenu stočného na období 3/2021 – 2/2022 na částku 38,00
Kč na 1 m3.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje cenu stočného na období 3/2021 – 2/2022 na
částku 38,00 Kč na 1 m3.

7) Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
a) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Jiřího Hochmana o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Žádost čj. HP/2021/186 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Návrh usnesení č. 23/7a)
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.

b) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Antonína Běhana o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Žádost čj. HP/2021/187 je uložena v agendě Kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Návrh usnesení č. 23/7b)
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.
V 17:28 se dostavila zastupitelka paní ing. Eva Píšová a od bodu 8 se účastní hlasování
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8) Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí pana Hazmuky o prodej pozemku KN p.č. 781/12 v k.ú. Horní
Pěna. Jedná se o lesní pozemek zastavěný chatou č. ev. 8, která je v majetku pana Hazmuky. Žádost
čj. HP/2021/137 z 2.2.2021 tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/8)
Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku KN p.č. 781/12 v k.ú. Horní Pěna
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
-

Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku KN p.č. 781/12 v k.ú. Horní Pěna
9) Záměr směny pozemků
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny pozemků v k.ú. Horní Pěna a Malíkov nad
Nežárkou. Záměr směny pozemků čj. HP/2021/146 tvoří přílohu č. 8 k zápisu a byl zveřejněn na
úřední desce a elektronické úřední desce v době od 8.2.2021 do 23.2.2021.
Návrh usnesení č. 23/9)
Zastupitelstvo schvaluje směnu následujících pozemků s firmou ALK MAREK
tř. 409, 378 21 Kardašova Řečice a s manželi Janem a Marií Markovými:
P.Č.
DRUH POZEMKU
VÝMĚRA
2407
Trvalý travní porost
5943 m2
2416
Trvalý travní porost
4826 m2
2414/2
Trvalý travní porost
3671 m2
Za pozemek
P.Č.
2421/1
2023

DRUH POZEMKU
Trvalý travní porost
Ostatní plocha

VÝMĚRA
7089 m2
262 m2

spol. s r.o., Jablonského
K.Ú.
Malíkov nad Nežárkou
Malíkov nad Nežárkou
Malíkov nad Nežárkou

K.Ú.
Malíkov nad Nežárkou
Horní Pěna

Ke směně pozemků dochází z důvodu budování čističky odpadních vod v místní části Malíkov nad
Nežárkou. Náklady na zaměření pozemků a na vklad do KN nese obec Horní Pěna, směnou budou
vzájemné nároky obou směňujících vyrovnány.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
-

Zastupitelstvo schvaluje směnu následujících pozemků s firmou ALK MAREK spol. s r.o.,
Jablonského tř. 409, 378 21 Kardašova Řečice a s manželi Janem a Marií Markovými:
P.Č.
2407
2416
2414/2

DRUH POZEMKU
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

VÝMĚRA
5943 m2
4826 m2
3671 m2

K.Ú.
Malíkov nad Nežárkou
Malíkov nad Nežárkou
Malíkov nad Nežárkou

DRUH POZEMKU
Trvalý travní porost
Ostatní plocha

VÝMĚRA
7089 m2
262 m2

K.Ú.
Malíkov nad Nežárkou
Horní Pěna

Za pozemek
P.Č.
2421/1
2023

Ke směně pozemků dochází z důvodu budování čističky odpadních vod v místní části
Malíkov nad Nežárkou. Náklady na zaměření pozemků a na vklad do KN nese obec Horní
Pěna, směnou budou vzájemné nároky obou směňujících vyrovnány.
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10) Záměr prodeje pozemků
Tento bod navazuje na bod 20/3b) z 29.9.2020
Zastupitelstvu byl předložen geometrický plán č. 637-132/2020, který řeší záměr prodeje pozemku
podle usnesení zastupitelstva obce č. 20/3b) ze dne 29.9.2020. Kopie geometrického plánu č. 637132/2020 tvoří přílohu č. 9 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/10)
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku KN p.č.117/7 o výměře 250 m2 za cenu 30,00 Kč za
1 m2. Zároveň zájemce uhradí cenu dubu tam rostlého, kdy cena bude vypočtena dle metodiky
ministerstva životního prostředí a náklady za vklad do KN.
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
1 – ing. Eva Píšová

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku KN p.č.117/7 o výměře 250 m2 za cenu
30,00 Kč za 1 m2. Zároveň zájemce uhradí cenu dubu tam rostlého, kdy cena bude
vypočtena dle metodiky ministerstva životního prostředí a náklady za vklad do KN.
11) Žádost o vyjádření k hydrogeologickému průzkumu
Zastupitelstvu byla předložena žádost o vyjádření k realizaci hydrogeologického průzkumu na p.č.
781/3 v k.ú. Horní Pěna firmy Glaukos s. r. o. Žádost čj. HP/2021/192 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/11)
Zastupitelstvo schvaluje realizaci hydrogeologického průzkumu firmou Glaukos s.r. o. na pozemku KN
p.č. 781/3 v k.ú. Horní Pěna.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo schvaluje realizaci hydrogeologického průzkumu firmou Glaukos s.r. o. na
pozemku KN p.č. 781/3 v k.ú. Horní Pěna.

12) Různé
a) Žádost o nájem pozemku
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí paní Jaroslavy Mátlové o pronájem části pozemku KN p.č.
1133/15. Žádost čj. HP/2021/193 tvoří přílohu č. 11 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12a)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna odkládá žádost čj. HP/2021/193 jako bezpředmětnou. O záměru
pronájmu předmětného pozemku rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/6 dne 29.4.2019, o
pronájmu samém pak usnesením č. 8/8q) dne 25.6.2019. Stávající nájemní smlouva je platná do
30.6.2024.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna odkládá žádost čj. HP/2021/193 jako bezpředmětnou. O
záměru pronájmu předmětného pozemku rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/6
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dne 29.4.2019, o pronájmu samém pak usnesením č. 8/8q) dne 25.6.2019. Stávající
nájemní smlouva je platná do 30.6.2024.

b) Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Václava Čekala o prodej částí pozemku KN p.č. 341/8 a
341/1 v k.ú. Horní Pěna. Žádost čj. HP/2021/138 tvoří přílohu č. 12 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12b)

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr prodeje části pozemku KN p.č. 341/8 a
341/1 v k.ú. Horní Pěna. Žadatel zajistí zhotovení geometrického plánu a záměr prodeje
bude po upřesnění výměr pozemků zveřejněn na úřední desce.
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr prodeje části pozemku KN p.č.
341/8 a 341/1 v k.ú. Horní Pěna. Žadatel zajistí zhotovení geometrického plánu a
záměr prodeje bude po upřesnění výměr pozemků zveřejněn na úřední desce.
c) Cenová nabídka firmy FIERA a.s.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy FIERA a. s. na zhotovení další etapy obnovy
veřejného osvětlení, a to etapy od TS ZD1 k č.p. 128. Cenová nabídka firmy FIERA a.s. tvoří přílohu č.
13 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12c)
Zastupitelstvo schvaluje zhotovení další etapy obnovy veřejného osvětlení dle cenové nabídky firmy
FIERA a.s. pro zakázku Horní Pěna, obnova veřejného osvětlení od TS ZD1 k čp. 128
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo schvaluje zhotovení další etapy obnovy veřejného osvětlení dle cenové
nabídky firmy FIERA a.s. pro zakázku Horní Pěna, obnova veřejného osvětlení od TS ZD1
k čp. 128
d) Ústřední topení a voda v bytě 93/2
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na zhotovení ústředního topení a vodovodních rozvodů
v bytě č. 2 domě čp. 93 v Horní Pěně. Byly doručeny tyto nabídky:
NÁZEV FIRMY
GASTOP S. R. O.
CHVÁTAL-ČERMÁK S. R. O.

ČÁSTKA NABÍDKY VČ. DPH
227 897,80
160 889,00

Nabídky firem Gastop s. r. o. a Chvátal-Čermák s. r. o. tvoří přílohy č. 14 a 15 k zápisu.
Návrh usnesení č. 22/9d)
Zastupitelstvo schvaluje zadání prací – ústřední topení a voda v bytě 93/2 – firmě Chvátal-Čermák s. r.
o.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo schvaluje zadání prací – ústřední topení a voda v bytě 93/2 – firmě
Chvátal-Čermák s. r. o.

e) G-project, s. r. o. – návrhy smluv o dílo
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy smluv o dílo s firmou G-Project, s. r. o. Jedná se o zpracování
žádostí o dotace na tyto akce:
NÁZEV AKCE
OBECNÍ BYTY
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

PŘÍPADNÁ ODMĚNA FIRMĚ G-PROJECT S. R. O.
(BEZ DPH)
80 000,00
90 000,00
90 000,00

Návrhy smluv o dílo tvoří přílohy č. 16,17 a 18 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12e)
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotace a kompletaci příloh
žádostí o dotace na tyto akce:
OBECNÍ BYTY
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
dle předložených návrhů smluv.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotace a
kompletaci příloh žádostí o dotace na tyto akce:
OBECNÍ BYTY
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
dle předložených návrhů smluv.

f) Žádost o přidělení bytu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana Martina Lehkého o přidělení obecního bytu. Žádost
pana Lehkého čj. HP/2021/194 tvoří přílohu č. 19 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12f)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere doručenou žádost o přidělení bytu na vědomí a zařazuje ji do
pořadníku žádostí o přidělení bytu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere doručenou žádost o přidělení bytu na vědomí a
zařazuje ji do pořadníku žádostí o přidělení bytu.
g) Žádost o elektrický ohřívač vody a elektrický sporák
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí paní Roxany Rejtharové o zakoupení nového ohřívače vody
a elektrického sporáku do bytu 97/1, který obývá. Žádost paní Rejtharové čj. HP/2021/195 tvoří
přílohu č. 20 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12g)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zakoupení nového ohřívače vody a elektrického sporáku do
bytu 97/1, který obývá paní Roxana Rejtharová s tím, že při koupi bude k měsíčnímu nájmu
připočítána poměrná část nákladů na zakoupení spotřebiče se zohledněním doby použitelnosti
pořízeného majetku
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
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8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje zakoupení nového ohřívače vody a elektrického
sporáku do bytu 97/1, který obývá paní Roxana Rejtharová s tím, že při koupi bude
k měsíčnímu nájmu připočítána poměrná část nákladů na zakoupení spotřebiče se
zohledněním doby použitelnosti pořízeného majetku
h) Žádost o přidělení obecního bytu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana Jakuba Roha o přidělení obecního bytu. Žádost pana
Roha čj. HP/2021/196 tvoří přílohu č. 21 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12h)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere doručenou žádost o přidělení bytu na vědomí a zařazuje ji do
pořadníku žádostí o přidělení bytu.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna bere doručenou žádost o přidělení bytu na vědomí a
zařazuje ji do pořadníku žádostí o přidělení bytu.
i) Lesy, s.p. – směna pozemků
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady pro směnu pozemků se státním podnikem Lesy, s.p.
Vzhledem k tomu, že se změnily výměry a označení některých pozemků. Je třeba znovu vyvěsit záměr
směny pozemků. Stanovisko k navrhované směně pozemků čj. LCR/193/123/2021 tvoří přílohu č. 22
k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12h)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr směny pozemků se státním podnikem Lesy dle
předloženého Stanoviska k navrhované směně pozemků.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna schvaluje záměr směny pozemků se státním podnikem
Lesy dle předloženého Stanoviska k navrhované směně pozemků.
j) Nabídky dodávky oken – šatna pro zaměstnance
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance.
Byly předloženy tyto nabídky:
Firma
Cena vč. DPH
HP 27 s.r. o.
79 200,55
OKNOSTYL group. S. r. o.
80 003,00
Dveře Okna U Světa Třeboň s. r. o.
84 664,00
Vanellus Lightning, s. r. o.
88 135,00
HOLICKÝ A CHALUPA s. r. o.
92 500,00
I.N.T. s.r. o.
86 042,00
Nabídky firem tvoří přílohy 23 – 28 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12j)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna pro akci – okna do šatny pro zaměstnance vybírá firmu HP27, s.r.o.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna pro akci – okna do šatny pro zaměstnance vybírá firmu
HP27, s.r.o.
k) Nabídky dodávky oken – dům čp. 96 v Horní Pěně (pošta)
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní
Pěně. Byly předloženy tyto nabídky:
Firma
Cena vč. DPH
HP 27 s.r. o.
150 774,47
OKNOSTYL group. S. r. o.
152 755,00
Dveře Okna U Světa Třeboň s. r. o.
156 870,00
Vanellus Lightning, s. r. o.
163 559,00
HOLICKÝ A CHALUPA s. r. o.
165 492,00
I.N.T. s.r. o.
151 693,00
Nabídky firem tvoří přílohy 29 – 34 k zápisu.
Návrh usnesení č. 23/12k)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna pro akci – okna do nemovitosti čp. 96 v Horní Pěně vybírá firmu HP27,
s.r.o.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
8
0
0
Zastupitelstvo obce Horní Pěna pro akci – okna do nemovitosti čp. 96 v Horní Pěně vybírá
firmu HP27, s.r.o.
l) Žádost paní Zdeňky Županové o snížení nájemného
Tento bod navazuje na bod 21/10a) z 24.11.2020.
Usnesením č. 21/10a) z 24.11.2020 bylo odloženo rozhodnutí zastupitelstva o vyhovění žádosti paní
Zdeňky Županové o prodloužení snížení nájmu z důvodu koronavirové situace. Žádost HP/2020/759
tvoří přílohu č. 9 k zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 24.11.2020.
Zastupitelé neshledávají důvod k prodloužení snížení nájemného pro paní Županovou.
Návrh usnesení č. 23/12l)
Zastupitelstvo obce Horní Pěna zamítá snížení nájemného paní Zdeňce Županové, takže nájemné na
byt č. 93/1 se vrací do původní výše stanovené v nájemní smlouvě, tj. 6000,00 Kč měsíčně.
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
7
0
1 – Josef Balga
Zastupitelstvo obce Horní Pěna zamítá snížení nájemného paní Zdeňce Županové, takže
nájemné na byt č. 93/1 se vrací do původní výše stanovené v nájemní smlouvě, tj.
6000,00 Kč měsíčně.
Přílohy:
1 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna ze dne 15.2.2021
2 Prezenční listina z 23.2.2021
3 Kopie návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330065558/01
4 Žádost čj. HP/2021/184 o nájem nemovitosti čp. 165
5 Žádost čj. HP/2021/185 o nájem sklepních prostor čp. 96
6 Soupis nákladů na stočné včetně navrhované ceny stočného
7 Žádost čj. HP/2021/137 o prodej pozemku pod chatou
8 Záměr směny pozemků čj. HP/2021/146
9 Kopie geometrického plánu č. 637-132/2020
10 Žádost čj. HP/2021/192 o vyjádření k realizaci hydrogeologického průzkumu¨
11 Žádost čj. HP/2021/193 o nájem pozemku
12 Žádost čj. HP/2021/138 o prodej pozemku
13 Cenová nabídka firmy FIERA a.s. – doplnění VO
14 Nabídka firmy Gastop s. r. o. – ústřední topení a voda v bytě 93/2
15 Nabídka firmy Chvátal – Čermák, s. r. o. – ústřední topení a voda v bytě 93/2
16 G-PROJECT s. r. o. – návrh smlouvy o dílo Obecní byty
17 G-PROJECT s. r. o. – návrh smlouvy o dílo Rekonstrukce místní komunikace
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

G-PROJECT s. r. o. – návrh smlouvy o dílo Místní komunikace pro pěší a cyklisty
Žádost čj. HP/2021/194 o přidělení bytu
Žádost čj. HP/2021/195 o elektrický ohřívač vody a sporák
Žádost čj. HP/2021/196 o přidělení bytu
Stanovisko k navrhované směně pozemků čj. LCR/193/123/2021
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma HP 27 s.r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma OKNOSTYL group. S. r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma Dveře Okna U Světa Třeboň
s. r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma Vanellus Lightning, s. r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma HOLICKÝ A CHALUPA s. r.
o.
Nabídka na dodávku plastových oken do šatny pro zaměstnance firma I.N.T. s.r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma HP 27 s.r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma OKNOSTYL group. S. r.
o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma Dveře Okna U Světa
Třeboň s. r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma Vanellus Lightning, s. r.
o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma HOLICKÝ A CHALUPA s.
r. o.
Nabídka na dodávku plastových oken do domu čp. 96 v Horní Pěně firma I.N.T. s.r. o.
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
24.2.2021
Zapsala Marta Hiršová
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