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Z Á P I S 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Pěna
Jednání se konalo ve středu 30. 01. 2019 v 17:00 hodin na obecním úřadě.
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
Přítomni: Milan Jiruška, Ondřej Rešl, Jiřina Kubáková, Mgr. Petr Šulc, Bc. Jiří Holický, MUDr. Pavel Pumpr,
Lucie Tischlerová,
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Program jednání:
Zahájení, prezence
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Projednání námitek proti zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Doplnění a schválení programu zastupitelstva
Vyjádření k projektové dokumentaci – sídliště Na výsluní – par.č. 321/1 až 321/11
Schválení příkazní smlouvy na TDI + BOZP pro akci Kanalizace a ČOV Dolní Pěna s firmou TAREKA s.r.o.
Žádost o prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace k nemovitosti č.p. 88
Rekonstrukce a využití nemovitostí ve vlastnictví obce č.p. 27 a č.p. 23
Cyklotrasa Fruko – Kohout
Diskuze

5. Vyjádření k projektové dokumentaci – výstavba rodinných domů na sídlišti Na výsluní
Starosta předložil zastupitelům situační výkres řešení záměru soukromého investora ve věci vybudování stavebních
parcel na pozemcích par.č. 321/1 až 321/11.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo doporučuje vyčkat před vyjádřením k předloženému návrhu řešení na stanovisko
odboru výstavby a plánování příslušného MěÚ J. Hradec s ohledem na požadavky a regulativy platného územního
plánu. Toto stanovisko si vyžádá investor v písemné formě.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Schválení příkazní smlouvy na zajištění TDI + koordinátora BOZP pro akci Kanalizace a ČOV Dolní Pěna
s firmou TAREKA s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům k projednání příkazní smlouvu se společností TAREKA s.r.o. na zajištění TDI a
koordinátora BOZP pro akci - Stavba Kanalizace a ČOV Dolní Pěna.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu na TDI + BOZP pro akci – Stavba Kanalizace a ČOV
Dolní Pěna s firmou TAREKA s.r.o. a pověřuje starostu k podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato
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7. Žádost o prodloužení vodovodu k nemovitosti na adrese, Dolní Pěna, č.p. 88
Starosta informoval zastupitele o požadavku majitele nemovitosti č.p. 88 na prodloužení vodovodního řadu dle
existující projektové dokumentace – ZTV Dolní Pěna z 01-02 / 2014 od společnosti ALCEDO.
K vypracované projektové dokumentaci na prodloužení vodovodního řadu není momentálně k dispozici platné
stavební povolení. A v současné době obec nezamýšlí výše uvedenou akci realizovat. Starosta doporučil posunutí
termínu realizace nejdříve po dokončení stavby - Kanalizace a ČOV v Dolní Pěně s ohledem na ekonomické
možnosti obce. Vodovod bude možné prodloužit na náklady obce pouze v rozsahu plynoucím z uvedené projektové
dokumentace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s doporučením starosty ve věci prodloužení vodovodního řadu.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato
8. Rekonstrukce a využití nemovitostí ve vlastnictví obce č.p. 27 a č.p. 23
Starosta informoval zastupitele o plánovaném zaměření objektů a vypracování projektové dokumentace pro
nemovitosti ve vlastnictví obce, č. p. 27 a č.p.23. Projektová dokumentace je nezbytná pro jejich možnou
rekonstrukci. Starosta dále přednesl zastupitelům návrh na využití nemovitosti č. p. 23, a to zbudovat v této
nemovitosti obecní úřad.
Návrh usnesení: Starosta byl pověřen, aby provedl kroky k vypracování projektové dokumentace pro realizaci
možnosti využití č. p. 23 jako obecního úřadu a jeho zázemí, a dále k vypracování projektové dokumentace
k objektu č.p. 27, s tím, že záměr pro rekonstrukci č.p. 27 bude ještě řešen dle potřeb obce.
Hlasování: Pro 5, Proti 1 (Bc. Jiří Holický), Zdrželi se 1 (Mgr. Petr Šulc)
Usnesení bylo přijato
9. Cyklotrasa Fruko – Kohout
Starosta seznámil zastupitelem s kroky, které se podnikají ve vybudování cyklostezky Fruko – Kohout. Na základě
výměry pozemků byli osloveni majitelé všech pozemků, kterých by se výstavba cyklostezky týkala.
Návrh usnesení: Starosta byl pověřen k jednání s majiteli dotčených pozemků o jejich odkupu.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato
10. Diskuze
a) Starosta informoval zastupitele o vyjádření společnosti JIKORD, která je koordinátorem veřejné autobusové
dopravy v Jihočeském kraji. JIKORD prozatím zamítnul žádost obce o rozšíření spoje v odpoledních hodinách
do Dolní Pěny. Zamítavé stanovisko bylo provedeno na základě negativních vyjádření dotčených měst J.
Hradec a Nová Bystřice. Starosta dále jedná o jiných možných řešeních zlepšení dopravní obslužnosti obce.
b) Starosta představil návrh na rekonstrukci veřejného osvětlení páteřní komunikace v obci. Cena této
rekonstrukce byla předběžně zkalkulována na cca 230 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřilo starostu
k následným krokům ve věci realizace této akce.

Jednání zastupitelstva skončilo v 19:00 hod.
Zapsala: Jana Holická

……………………………………..

Ověřil: MUDr. Pavel Pumpr

……………………………………..

Mgr. Petr Šulc ……………………………………..

