
 

Zápis z VI. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 18. 5. 2020 

  

Přítomni dle prezenční listiny.  

  

V 17.00 hodin pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo 

v dostatečném počtu a je usnášeníschopné.  

Přítomni: Macho Josef, Pavlína Deutschová, Marie Schickerová, Jaroslava Herzogová, Marie 

Trsková 

  

Program jednání: 

 

1. Program jednání - schválení programu 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání  

4. Na vědomí rozpočtová změna 12/2019 a 1, 2, 3, 4/2020 

5. MAS Růže – dotace pro žadatele z obce na roky 2021 - 2028 

6. Zhodnocení bezpečnostní situace v obci za rok 2019 

7. Schválení konceptu zápisu do obecní kroniky za rok 2019 

8. Žádost o příspěvek – Linka bezpečí 

9. Ostatní  

10. Diskuze 

11. Závěr 

 

1. Schválení programu VI. zasedání OZ   

Pan starosta přednesl návrh programu jednání, tak jak byl vyvěšen a doručen zastupitelům.  

Poté nechal hlasovat o programu jednání zasedání zastupitelstva. Program jednání byl 

schválen bez námitek jednohlasně. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 



č. usnesení 52/2020 – Schválení programu VI. zasedání OZ 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Pan starosta určil zapisovatele Pavlínu Deutschovou a ověřovatele zápisu J. Herzogovou a        

M. Schickerovou      

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 53/2020 - Určení zapisovatele Pavlína Deutschová a ověřovatelé zápisu 

Jaroslava Herzogová, Marie Schickerová 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze 

Pan starosta konstatoval, že zápis z V. veřejného zasedání obecního zastupitelstva byl 

podepsán bez námitek, ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ a zveřejněn na stránkách obce. 

Dále přednesl plnění usnesení přijatých na minulém zasedání. Toto zastupitelstvo vzalo na 

vědomí. 

 

4. Na vědomí rozpočtová změna 12/2019 a 1, 2, 3, 4/2020 

Pan starosta dal na vědomí rozpočtové změny č. 12/2019 a 1, 2, 3, 4/2020, kde u každé uvedl 

položku, u které dochází ke změně. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce a na 

internetových stránkách obce. Zastupitelé toto vzali na vědomí. 

 

 

5. MAS Růže – dotace pro žadatele z obce na roky 2021 - 2028 

Pan starosta předložil žádost od Místní akční skupiny Růže Borovany k projednání setrvání 

členství obce v letech 2021 - 2028 v  tomto uskupení. Členství v této organizaci je zapotřebí, 

pokud by některý občan obce žádal přes tuto organizaci o dotaci, která je tímto uskupením 

vypsána. Toto členství není jinak podmíněno a je zcela zdarma. Z toho důvodu nebylo 

žádných připomínek a tak pan starosta nechal hlasovat o setrvání obce v MAS Růže.  

 

 

 

 



Výsledek hlasování 

proti 0  

zdržel se hlasování 0 

pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 54/2020 – setrvání v MAS Růže schváleno 

 

6. Zhodnocení bezpečnostní situace v obci za rok 2019 

Pan starosta předložil a okomentoval zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2019, kterou 

dodalo místní obvodní oddělení Policie ČR Trhové Sviny. Z dodané zprávy vyplývá, že naše 

obec v rámci přestupků je téměř bezproblémová. Tuto zprávu vzali zastupitelé na vědomí. 

 

 

7. Schválení konceptu zápisu do obecní kroniky za rok 2019 

Kronikářka obce přečetla připravený koncept zápisu do kroniky za rok 2019. V letošním roce 

nebyl tento koncept připomínkován a tak pan starosta dal hlasovat. Předložený koncept zápisu 

za rok 2019 byl schválen a kronikářka obce byla pověřená přepsat tento koncept do kroniky a 

po té předložit starostovi k podpisu.  

Výsledek hlasování 

proti 0 

zdržel se hlasování 0 

pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 55/2020 koncept zápisu do kroniky za rok 2019 – schválen 

 

8. Žádost o příspěvek – Linka bezpečí 

Pan starosta předložil zaslanou žádost z Linky bezpečí o příspěvek této instituce ve výši 

2000,-Kč, která zajišťuje poradenskou činnost ohledně problémů dětí a mládeže. Již 

v minulých letech byla tato linka podpořena, a proto dal o tomto hlasovat. Částka 2000,-Kč 

byla schválena a starosta pověřen zasláním této částky na účet organizace. 

Výsledek hlasování   

proti 0 

zdržel se hlasování 0 

pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 56/2020 příspěvek ve výši 2000,-Kč na Linka bezpečí – schválena  

 



9. Ostatní  

V tomto bodě jednání pan starosta poděkoval všem, kdo se podíleli na pořádání masopustu a 

poskytli ceny do tomboly. 

Dále poděkoval za zapojení žen do šití roušek pro naše obyvatele. 

K podnětu umístnění zpomalovacího pásu před penzion na návsi informoval o tom, že je toto 

stavební úprava a je zapotřebí projektu a vyjádření policie i když je toto místní komunikace. 

Po konstatování, že po přejetí tohoto zpomalovacího pásu nebude dále dodržována rychlost, 

která je již upravená značkou, se od tohoto prozatím upustilo. 

Dále se opět řešilo umístění zrcadla na odbočce k hřišti. K tomu pani Deutschová jako bývalá 

starostka uvedla, že toto bylo již v jednání v minulých zastupitelstvech. Jako důvod 

neumístnění zrcadla uvedla, že od policie ČR nebylo dosaženo souhlasného stanoviska, které 

je zapotřebí pro umístnění zrcadla. Pan starosta uvedl, že se o toto pokusíme znovu. 

 

10. Diskuze 

V diskuzi vystoupil pan Deutsch Jaroslav, pan Kamil Soukup ohledně prováděné modernizace 

haly v objektu bývalého statku nyní v majetku Zemědělského obchodního družstva Borovany, 

zdali mají toto povoleno a jestli se provádí stavba v souladu s dokumentací a v neposlední 

řadě, že znovu otevřením této haly, která bude opět sloužit k výkrmu kuřat, dojde 

k obtěžování zápachem produkovaným tímto výkrmem. Na to odpověděla bývalá starostka 

obce, že se k této dokumentaci vyjadřovala v době, kdy probíhal normální provoz ve starých 

halách a nikdo z občanů, hlavně těch, co bydlí v blízkosti tohoto areálu, nikdy na obecním 

úřadě nevznesl žádnou námitku, že by ho toto nějak poškozovalo a obtěžovalo. Tak když byla 

tato dokumentace předložena, že se jedná o novou technologii a modernizaci tohoto objektu, 

kde se předpokládá, že pokud se něco buduje v modernějším provedení je toto už vylepšeno 

oproti stávajícímu zařízení, tak se k tomuto vyjádřila kladně. 

 

Další připomínka byla pana Deutsche ohledně nového vrtu v tomto areálu a obavě o stažení 

vody z okolních studen. Nato bylo odpovězeno, že k vrtaným studnám se obec nevyjadřuje a 

povolení chodí z OŽP Trhové Sviny a k zásobování doposud docházelo ze starého vrtu. Po 

tomto bylo navrženo, že se domluví schůzka s panem Kořínkem majitelem družstva a občany. 

Další připomínka byla pana Deutsche ohledně toho, že obec nic nedělá v zadržování vody 

v krajině, že by asi šlo v přilehlé Černé stoce, která slouží jako hlavní odvodňovací kanál pro 

přilehlé území zřídit stavidla k regulaci průtoku vody touto stokou. Na toto mu bylo 

odpovězeno, že tato stoka není ve správě obce, ale spravují ji Lesy ČR a je v majetku povodí 



Vltavy, ale samozřejmě, že je možné se informovat, zdali by takové zařízení bylo vhodné zde 

vybudovat. Pan starosta se bude o této možnosti informovat. 

 

11. Závěr  

Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným hostům za účast na dnešním zasedání 

zastupitelstva obce. 

Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven 19. 5. 2020 


