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Z Á P I S 5/2018
ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Pěna
Jednání se konalo v úterý dne 2.10.2018 v 19:00 hodin na obecním úřadě.
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
Přítomni: Martin Matoušek, Iveta Maxová, Blanka Zemanová, Petr Šulc, Romana Voldánová
Omluveni: ing. Martin Hejlíček, Ondřej Rešl
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Iveta Maxová
Ověřovatelé: Romana Voldánová, Blanka Zemanová
3. Projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Nejsou námitky.
4. Doplnění a schválení programu jednání
Schválení záměru pronájmu hostince
Schválení koupě a prodeje pozemku pan Nachtigal
Diskuse
Program doplněn o body:
Schválení programu jednání: Jednomyslně schválen
5. Schválení záměru pronájmu hostince
Žádost pana Bílka o prodloužení pronájmu nebytových prostor v majetku obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo navrhuje prodloužit smlouvu na 1 rok za stávajících podmínek.
Hlasování: Pro: 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Schválení koupě a prodeje pozemku pan Nachtigal
OZ na svém zasedání dne 12.6.2018 schválilo záměr směnit část pozemku parc.č.1074/38 k.ú. Dolní Pěna ve
vlastnictví obce za část pozemku parc.č.149/1 k.ú. Dolní Pěna ve vlastnictví pana Nachtigala a část pozemku
parc.č.149/1 k.ú. Dolní Pěna dokoupit. Výměra je upřesněna geometrickým plánem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku parc.č 1074/55.k.ú. Dolní Pěna (oddělen
z pozemku parc.č. 1074/38 k.ú. Dolní Pěna) o výměře 49 m2 za cenu 40Kč/m2 panu Nachtigalovi a
s odkoupením pozemku parc.č 149/3.k.ú. Dolní Pěna (oddělen z pozemku parc.č. 149/1 k.ú. Dolní Pěna) o
výměře 61 m2 za cenu 40Kč/m2. Výměra parcel je stanovena geometrickým plánem o rozdělení pozemku 6036/2018.
Hlasování: Pro: 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

7. Diskuse
1) Starosta předložil žádost p.Šímové o zpevnění komunikace parc.č.1021 a 148/1 k.ú. Dolní Pěna.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo chápe, že stávající stav je ne úplně dobrý, ale vzhledem k budoucí investici do
kanalizace v obci, počkáme a po vybudování kanalizace bude situace s komunikací řešena.
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Hlasování: Pro: 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
2) Kanalizace v obci
Na vybudování plánované ČOV a kanalizace v obci je zažádáno o poskytnutí státní finanční podpory z MZe.
Celkové plánované náklady jsou 43,291mil. Kč, požadovaná podpora je 22,126mil. Kč, zbylá částka bude
zajištěna z vlastních zdrojů. Na MZe bylo posláno čestné prohlášení, že obec k 1.10.2018 disponuje částkou
22,191mil.Kč.

Jednání zastupitelstva skončilo v 20.00 hod.

Zapsal : ...........................................................
Ověřil: ……………………………………..
……………………………………..

