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ZÁPIS 5/2020

Z Á P I S 5/2020
ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Pěna
Jednání se konalo v úterý 03. 12. 2020 v 17:00 hodin na obecním úřadě
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
Přítomni: Milan Jiruška, Ondřej Rešl, MUDr. Pavel Pumpr, Jiřina Kubáková, Mgr. Petr Šulc, Lucie Tischlerová,
Bc. Jiří Holický
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Jana Holická
Ověřovatelé: MUDr. Pavel Pumpr, Mgr. Petr Šulc
3. Projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Nejsou námitky
4. Doplnění a schválení programu jednání
Starosta seznámil členy zastupitelstva s programem jednání:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
5.

Schválení rozpočtu obce Dolní Pěna na rok 2021
Schválení střednědobého rozpočtu obce Dolní Pěna 2021 - 2024
Schválení ceny vodného na rok 2021
Schválení ceny stočného na rok 2021
Nákup komunální techniky – mulčovač BARBIERI XROT 70
Nákup komunální techniky – traktorová sekačka KUBOTA GR 1600
Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor na rok 2021 na č.p. 27 – Hospůdka u Bílků
Cenová nabídka na zpracování změny č.1 ÚP Dolní Pěna
Schválení strategického plánu rozvoje obce na období 2021 – 2025
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „ Rekonstrukce místní komunikace, Dolní Pěna“
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „ Rekonstrukce objektu č.p. 23“
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „ Stezka podél silnice II/128, Jiráskovo předměstí – Kohout“
Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi obcemi - prodloužení ve směru do Horní Pěny
Aktualizace vnitřní směrnice o účetnictví a účetních postupech
Různé
Diskuze
Schválení rozpočtu obce Dolní Pěna na rok 2021
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Dolní Pěna na rok 2021. Návrh rozpočtu obce
v plném znění rozpočtové skladby byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 12. 11.
2020 do 03. 12. 2020.
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 1 807 260,00 Kč bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obec Dolní Pěna pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, schodek ve výši 1 807 260,00 Kč bude kryt přebytkem hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou příjmy a výdaje rozpočtu.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato
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Schválení střednědobého rozpočtu obce Dolní Pěna 2021 - 2024
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Pěna na roky 2021 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
v době od 12. 11. 2020 do 03. 12. 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje upravený střednědobý výhled rozpočtu dle předloženého návrhu.
Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu k zápisu.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato

7.

Schválení ceny vodného na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2021 od společnosti Čevak a.s. Návrh ceny vodného pro rok 2021 je 49,35 Kč s DPH /m3.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují cenu vodného pro rok 2021 ve výši 49,35 Kč s DPH / m3
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

8.

Schválení ceny stočného na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s návrhem ceny stočného na rok 2021 od společnosti Čevak a.s. Návrh ceny
vodného pro rok 2021 je 47,27 Kč s DPH / m3.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují cenu stočného pro rok 2021 ve výši 47,27 Kč s DPH / m3
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

9.

Nákup komunální techniky – mulčovač BARBIERI XROT 70
Starosta zastupitele seznámil se záměrem nákupu komunální techniky – BARBIERI XROT 70 – pásový robotický
svahový mulčovač. Zastupitelé byli informování i o technických parametrech. Cena dle nabídky dodavatele
440 000,- Kč + DPH.
Návrh na usnesení: Zastupitelé schvalují záměr nákupu komunální techniky - BARBIERI XROT 70 - za cenu
440 000,- Kč + DPH při dodržení těchto podmínek. Nákup se uskuteční v dubnu roku 2021 nebo lze nákup
uskutečnit do konce roku 2020 při smluvním závazku dodavatele k prodloužení záruky dle platných podmínek do
30.4.2023.
Hlasování: Pro 4, Proti 1, Zdrželi se 2
Usnesení bylo přijato

10.

Nákup komunální techniky – traktorová sekačka KUBOTA GR 1600
Starosta zastupitele seznámil s úmyslem nákupu komunální techniky – KUBOTA GR 1600 – traktorová sekačka.
Současná technika už není ve stavu, kdy se vyplatí oprava. Zastupitelé byli informování i o technických
parametrech. Cena dle nabídky dodavatele 193 500,- Kč + DPH.
Návrh na usnesení: Zastupitelé schvalují záměr nákupu komunální techniky – KUBOTA GR 1600 - za cenu
193 500,- Kč + DPH při dodržení těchto podmínek. Nákup se uskuteční v dubnu roku 2021 nebo lze nákup
uskutečnit do konce roku 2020 při smluvním závazku dodavatele k prodloužení záruky dle platných podmínek do
30.4.2023.
Hlasování: Pro 5, Proti 2, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato
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Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor na rok 2021 na č.p. 27 – Hospůdka u Bílků
Starosta předložil zastupitelům návrh dodatku na prodloužení pronájmu nebytového prostoru (hostinec), který je
majetkem obce.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek na prodloužení pronájmu na 1 kalendářní rok, tedy od
1.1.2021 do 31.12.2021, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

12.

Cenová nabídka na zpracování změny č.1 ÚP Dolní Pěna
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku na zpracování změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Pěna,
kterou obdržel od – Ondřej Zahrádka, IČ 87667584.
Celková nabídková cena za zpracování změny územního plánu je 135 000,- Kč. Součástí celkové ceny za
zpracování změny je, mimo jiné, kompletní přepracování grafické části územního plánu, resp. celého správního
území obce, do systému GIS.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
zpracování změny č. 1 Územního plánu
Hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 1
Usnesení bylo přijato.

13.

Schválení strategického plánu rozvoje obce na období 2021 – 2025
Starosta zastupitele seznámil se strategickým plánem rozvoje obce. Strategický rozvojový plán obce je základním
programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit
v oblasti rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu pěti let.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený strategický plán rozvoje obce Dolní Pěna na roy 2021 –
2025.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

14.

Schválení podání žádosti o dotaci na akci „ Rekonstrukce místní komunikace, Dolní Pěna“
Starosta představil zastupitelstvu možnost podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace,
Dolní Pěna“
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a schvaluje použití finančních prostředků
na zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování akce. Žádost o dotaci bude do data 21. 12. 2020 podána do
opatření Program rozvoje regionů 2021 Ministerstva pro místní rozvoj.
Maximální předpokládaný rozpočet stavebních prací akce je ve výši 3 183 tis. Kč včetně DPH. Maximální
možná dotace bude ve výši 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, tj. max. 2 546 tis. Kč.
Vlastní spoluúčast bude ve výši max. 637 tis. Kč.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
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Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 23“
Starosta představil zastupitelstvu možnost k podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 23 –
Obecní dům“
Návrh na usnesení: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a schvaluje použití finančních prostředků
na zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování akce „Rekonstrukce objektu č.p. 23 – OBECNÍ DŮM“(HLAVNÍ
OBJEKT) Žádost o dotaci bude, v případě splnění všech nutných náležitostí, do data 21. 12. 2020 podána do
opatření Program rozvoje regionů 2021 Ministerstva pro místní rozvoj.
Maximální předpokládaný rozpočet stavebních prací akce je ve výši 12 500 tis. Kč včetně DPH. Maximální
možná dotace bude ve výši 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, tj. max. 10 000 tis. Kč.
Vlastní spoluúčast bude ve výši max. 2 500 tis. Kč.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

16.

Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Stezka podél silnice II/128, Jiráskovo předměstí – Kohout“
Starosta představil zastupitelstvu možnost k podání žádosti o dotaci a akci „Stezka podél silnice II/128, Jiráskovo
předměstí – Kohout“, žádost musí být na SFDI podána do 01. 02. 2021
Návrh na usnesení: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a schvaluje použití finančních prostředků
na zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování akce „Stezka podél silnice II/128, Jiráskovo předměstí – Kohout“. Žádost o dotaci bude do data 01. 02. 2021 podána do opatření Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI).
Maximální předpokládaný rozpočet stavebních prací akce je ve výši 3 835 tis. Kč včetně DPH. Maximální
možná dotace bude ve výši 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, tj. max. 3 259 tis. Kč.
Vlastní spoluúčast bude ve výši max. 576 tis. Kč.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

17.

Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi obcemi - prodloužení ve směru do Horní Pěny
Bc. Jiří Holický zastupitelům představil návrh rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení podél komunikaci
směrem na Horní Pěnu. Celková výše opravy by měla být maximálně 100 000,- Kč + DPH
Návrh na usnesení: Zastupitelé pověřují Bc. Holického k získání nabídky na rekonstrukci resp. opravu veřejného
osvětlení.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
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18.

Aktualizace vnitřní směrnice o účetnictví a účetních postupech
Zastupitelům byla předložena aktualizace vnitřní směrnice o účetnictví a účetních postupech č. VS-1/2020
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují aktualizaci výše zmíněné vnitřní směrnice, čímž se nahrazuje směrnice
předchozí
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

19.

Různé
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 – 2030
Starosta předložil aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 – 2030. Dle
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, §8,
odst. 11. musí být zpracován „Plán financování obnovy vodovodu“ a „Plán financování obnovy kanalizace“
a v případě potřeby musí být tyto aktualizovány. Smyslem Plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu
životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost vodohospodářské
infrastruktury bez dotačního financování.
Návrh na usnesení: Zastupitelé schvalují aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2021 – 2030
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

20.

Diskuze

Jednání zastupitelstva skončilo v 18:30 hod.
Zapsala: Jana Holická ……………………………………..
Ověřil: MUDr. Pavel Pumpr
Mgr. Petr Šulc

……………………………………..

……………………………………..

