
 

Zápis z VIII. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 5. 10. 2020 v 18:00hod. v zasedací místnosti OÚ 

  

Přítomni dle prezenční listiny.  

  

V 18.00 hodin pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo 

v dostatečném počtu a je usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání 

obecního zastupitelstva konaného dne 29. 6. 2020 byl podepsán bez námitek, ověřen a uložen 

k nahlédnutí na OÚ.  

 

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

omluvena Marie Schickerová 

  

Program jednání: 

 

1. Program jednání 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze  

4. Na vědomí rozpočtová změna č.6/2020 

5. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1467 

6. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1310 

7. Ostatní (smlouva s obchodním družstvem Borovany, čistička a dešťová kanalizace  u 

KD,schody do dvora KD,záložní vrt – dotace,dopravní zrcadlo u hřiště,oprava mostu 

na Bůrek, zadržování vody v krajině,cesta okolo vodárny,prodloužení veř. osvětlení, 

propustek u okálu) 

8.         Diskuze 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Schválení programu VIII. zasedání OZ   

Pan starosta přednesl návrh programu jednání a dal o něm hlasovat. Program jednání byl 

schválen bez námitek jednohlasně. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 62/2020 – Schválení programu VIII. zasedání OZ 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

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

M. Trskovou.    

   

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, J.Herzogová) 

č. usnesení 63/2020 – Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze 

Pan starosta přednesl usnesení ze  VII. zasedání OÚ a seznámil zastupitele a veřejnost 

s postupem prací při plnění těchto usnesení a uvedl, v jakém stádiu rozpracovanosti se 

nalézají jednotlivě přednesené body. 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení VII. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

4.  Rozpočtové změny č. 6/2020 

Pan starosta dal na vědomí rozpočtové změny, které nastaly v účetnictví mezi konáním 

jednotlivých zastupitelstev. Ke každé rozpočtové změně podal vysvětlení a uvedl, že každá je 

vyvěšena na stránkách obce a k nahlédnutí na OÚ. 



 

Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí. 

 

 

5. Žádost o odprodej části pozemku par. č. 1467 

Pan starosta předložil žádost pana Dvořáka Vladimíra o odprodej části pozemku za jeho 

nemovitostí. Jedná se o zhruba 250 m2 (přesnou výměru určí geometrický plánek).            

Dne 9. 9. 2020 proběhlo místní šetření za účasti všech zastupitelů, kde byli všichni seznámeni 

s požadavkem a možností se vyjádřit k požadované žádosti. Na místě bylo zjištěno, že 

požadovaná část pozemku je pro obec nepotřebná. S podanou žádostí zastupitelstvo souhlasí a 

pověřuje starostu ke zhotovení geometrického plánu a tím i přesné vyznačení nabízeného 

pozemku.  

 

Výsledek hlasování  

proti 0 hlasů 

zdržel 1 hlasů (P. Deutschová)   

pro 3 hlasy (J. Macho, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 64/2020 – Schválení odprodej části pozemku par. č. 1467 

 

6. Žádost o odprodej části pozemku par. č. 1310 

Další bod jednání byla podaná žádost od pana Škvařila Jana, na odprodej dvou částí pozemků 

par.č.1310. I k této žádosti bylo svoláno místní šetření dne 9. 9. 2020 k posouzení žádosti. Na 

místě bylo zjištěno, že požadavek na odprodej pozemku k zarovnání hrany a vyřešení 

umístnění čističky (zasahuje do obecního pozemku) by problém nebyl. U druhého požadavku 

na odprodej části pozemku před vjezdem do garáží a domem se při šetření ukázalo, že do 

budoucna by mohl nastat problém, protože pozemkem prochází stoka, která by do budoucna 

mohla posloužit při řešení kanalizace, a proto se dohodlo, že tento požadovaný pozemek se 

prodávat nebude. Starosta dal hlasovat o odprodeji vyznačené části pozemku k zarovnání 

hrany pozemku (vyznačený trojúhelník)  

 

Výsledek hlasování 

proti 0 hlasů  

zdržel 1 hlasů (P.Deutschová) 

pro 3hlasy (J.Macho, M.Trsková, J.Herzogová) 



 

č. usnesení 65/2020-odprodej pozemku k zarovnání hrany mezi pozemky 1310 ve 

vlastnictví obce a  pozemkem 1311 ve vlastnictví manželů Škvařilových 

 

Po tomto hlasování nechal starosta hlasovat o žádosti o pozemek před vjezdem do garáží a 

rod. domu  manželů Škvařilových tento pozemek neprodávat. 

 

 Výsledek hlasování 

proti 0 hlasů  

zdržel 0 hlasů 

pro 4hlasy(J. Macho, P. Deutschová, M.Trsková, J. Herzogová) 

 

č. usnesení 66/2020 neprodávat pozemek před vjezdem do garáží a nemovitostí manželů 

Škvařilových 

 

7. Ostatní  

Smlouva s obchodním družstvem Borovany 

Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s podepsanou smlouvou mezi obcí a zemědělským 

obchodním družstvem Borovany zastoupené ing. Kořínkem a ing. Koubou. Smlouvu přečetl a 

tato je přílohou tohoto zápisu – viz příloha č. 1 a také na:  

 https://www.obechranice.cz/smlouva-o-provedeni-terennich-uprav-a-splneni-dalsich-

povinnosti-zod-borovany-a-obec-hranice/ 

 

Čistička u KD 

Starosta informoval o ukončení stavby čističky u KD a kanalizačních přípojek v částce 

544 379,-Kč, z toho dotace od krajského úřadu činila 270 000,-Kč. 

Dešťová kanalizace u KD 

Okolo kulturního domu se udělala i dešťová kanalizace v hodnotě 82 280,-Kč 

Schody do dvora KD 

V říjnu se budou montovat schody do dvora z hospody. Když se dělala fasáda na budově, tak 

se staré dřevěné odmontovaly a již se nedávaly zpět, oprava by se prodražila, nové se nechaly 

udělat z pozinku, které nepotřebují žádnou údržbu. 

Záložní vrt - dotace 

Dále informoval o úspěšné dotační žádosti na záložní vrt na dodávku vody ve výši 517 296,-

Kč od Státního fondu životního prostředí.  

https://www.obechranice.cz/smlouva-o-provedeni-terennich-uprav-a-splneni-dalsich-povinnosti-zod-borovany-a-obec-hranice/
https://www.obechranice.cz/smlouva-o-provedeni-terennich-uprav-a-splneni-dalsich-povinnosti-zod-borovany-a-obec-hranice/


 

 

Dopravní zrcadlo u hřiště 

K umístnění dopravního zrcadla u hřiště řekl, že byl zaslán požadavek na dopravní policii a 

SUS Jihočeského kraje. Z obou institucí přišla odezva, že nejdříve je zapotřebí vyjádření 

autorizovaného projektanta zabývajícího se dopravní situací. V současné době je domluveno 

z jednou projektovou kanceláří, že tento dokument nám zpracuje dle časových možností. Po té 

jaké bude stanovisko, bude zažádáno o zhotovení, v případě záporného vyjádření se o 

umístnění tohoto zrcadla nebude moci požádat. 

 

Oprava mostu na Bůrek 

Oprava mostu na Bůrek je domluvená v podzimních měsících roku 2020. Tyto práce provede 

firma p. Tetíka – zemní práce. Oprava bude stát okolo 83 000,-Kč 

 

Zadržování vody v krajině 

Byla domluvena schůzka s p. ing. Paštykou z povodí, který se sešel i s panem Jar. Deutschem, 

který tento požadavek vznesl na minulém zastupitelstvu. P. Paštyka při této schůzce slíbil že 

zjistí, co by se dalo v této věci udělat. Dal vědět, že v současné době vzniká studie celého 

Vitorazska na zadržování vody v krajině, ale obec není členem sdružení, tak se o tom poradí 

s projektantem a potom se ozve. 

 

Cesta okolo vodárny PC 1118 

K této informaci uvedl, že v současné době se provádí úkony potřebné k vyhotovení 

stavebního projektu. Potom se bude moc požádat o stavební povolení nebo jen ohlášení 

stavby a po té se dá projekt na Pozemkový úřad se žádostí o její realizaci. 

 

Prodloužení veř. osvětlení k čp. 11 Hranice  

Pan Matuška dal dotaz na obecní úřad, zdali by se dalo prodloužit veřejné osvětlení k domu 

čp. 11 Hranice a to z  důvodu, že v současné době se stěhuje s rodinou na čp.11,  mají malé 

děti, které nastupují do školy a školky a v tomto úseku není veřejné osvětlení. Předběžně jsme 

nechali udělat cenovou kalkulaci od jedné firmy, kde byla částka okolo 190 000,-Kč. Jedná se 

pokládku 400 m kabelu, umístnění 2-3 sloupů veřejného osvětlení a zdroj). Ještě se poptáme u 

jiných zhotovitelů. V současné době vychází levněji umístnění solárních lamp, ale do 

budoucna je prý dražší provoz těchto lamp (poruchovost a omezená doba svícení). 

 



 

Propustek u okálu 

Propustek u okálu (panelové cesty)neodtéká a tak by bylo vhodné ho opravit. Dle stavební 

firmy je zapotřebí udělat celý propustek nový. Cena byla předběžně vyčíslena na částku 

85 000,- Kč. Ještě se poptáme, zdali by nějaká firma toto neudělala levněji.  

 

Vjezd kamionů do obce 

Starosta informoval, že toto řešil s Policií ČR. Bylo přislíbeno, že se bude úsek od nich více 

sledovat. 

Vyžínání  

Starosta informoval o celoročním vyžínání obecních cest a stok a odstraňování náletů, 

podzimní vyžínání provádějí nyní i technické služby Nové Hrady. 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu  

Svoz proběhne 17.10 2020 u hřiště od 8:40-9:10 hod. Starosta upozornil na zákaz skládky 

před příjezdem odpadové firmy. 

 

Výdejní místo pošty 

Pan Černík nadnesl, jestli by nešlo udělat na obci výdejní místo nedoručené pošty pro naše 

občany. Budou zjištěny podmínky a povinnosti z toho plynoucí. 

 

Lampa u čp. 102 

Nalomený sloup veřejného osvětlení u čp. 102 bude vyměněn.    

 

Nejbližší plánované kulturní akce se zatím ruší.  

 

8. Diskuze 

      V diskuzi vystoupila p. Balínková, která nesouhlasila s prací obecního úřadu a zastupitelstva 

obce - viz příloha č. 2 Zápisu. 

 

9. Závěr 

Pan starosta poděkoval za účast na zasedání. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30. 

 

Zápis byl vyhotoven 9. 10. 2020 



 

 

Starosta:   ………………………………………. Dne: 

Josef Macho      

 

Zapisovatel:  ………………………………………. Dne: 

Pavlína Deutschová 

 

Ověřovatel zápisu:  ………………………………………. Dne: 

Jaroslava Herzogová 

 

Ověřovatel zápisu: ………………………………………. Dne: 

Marie Trsková 

 

 

 


