
 

Zápis z IX. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 14. 12. 2020 v 18:00 hod. 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 5. 10. 2020 byl podepsán bez námitek, ověřen a uložen 

k nahlédnutí na OÚ.  

 

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

 Marie Schickerová 

Pan starosta před seznámením a schválením programu jednání navrhl zařadit do jednání 

smlouvu se ZOD Borovany v pořadí bod č.18. 

  

Program jednání: 

 

1. Schválení programu jednání IX. veřejného zasedání OZ 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze  

4. Dodatek smlouva na svoz komunálního a tříděného odpadu Marius Pedersen 

5. Kalkulace vodného pro rok 2021 Čevak 

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2024 

7.  Rozpočet obce na rok 2021 

8. Na vědomí rozpočtová změna 7, 8, 9,10/2020 

9. Zpráva o uplatňování ÚP Hranice v období září 2006 – srpen 2020 

10. Pověření starosty  pro schvalování výdajů do výše neomezeně  

11. Příkaz k inventurám za rok 2020 

12. Žádost Prevent 

13. POV žádost o dotaci na rok 2021 

14. Žádosti o dotace na rok 2021 

15. Stočné pro nemovitosti připojené na čističku KD  



16. Žádost o pronájem pozemku  

17.      Žádost o pronájem pozemku 

18. Doplněný bod jednání smlouva mezi obcí Hranice a ZOD Borovany 

19. Ostatní 

20.       Diskuze 

21.       Závěr 

 

 

 

 

1. Schválení programu IX. zasedání OZ   

Pan starosta přednesl návrh programu jednání s doplněným bodem jednání  a dal o něm 

hlasovat. Program jednání byl schválen bez námitek jednohlasně. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 66/2020 – Schválení programu IX. zasedání OZ 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Pan starosta určil zapisovatele P. Deutschovou a ověřovatele zápisu – M.Schickerovou a        

M. Trskovou.    

   

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 67/2020 – Schválení  ověřovatelů zápisu M. Schickerovou, M. Trskovou a 

zapisovatele P. Deutschovou 

 

 



3. Kontrola usnesení z minulé schůze 

Pan starosta přednesl usnesení z  VIII. 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. 

- schválen odprodej části pozemku p.č.1467 (vydán souhlas stavebního úřadu o povolení 

rozdělení parcely, vyhotoven geometrický plán) 

- schválen odprodej části pozemku p.č.1310 (vydán souhlas stavebního úřadu o povolení 

rozdělení parcely,vyhotoven geometrický plán) 

Dále pan starosta probral body a připomínky z minulého zasedání. 

Jednalo se o tyto body:  

- schody do dvora hospody namontovány z pozinku, který nepotřebuje další údržbu 

(nátěry atd.) 

- záložní vrt na zásobování vodou obce - v současné době se připravují podklady na 

vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele 

- dopravní zrcadlo u hřiště - provedeno  místní šetření s autorizovaným projektantem 

pro dopravní stavby, zhodnotí a projedná tuto záležitost s dopravní policií  

- oprava mostu na Bůrek - opraveno v měsíci listopadu, již předáno k užívání 

- zadržování vody v krajině - dle vyjádření pana ing. Paštyky, správce toků na našem 

katastru, zpracovává se územní studie, podle které se potom bude odvíjet další řešení 

této problematiky 

- cesta okolo vodárny p.č. 1118 - bylo provedeno geodetickou firmou polohopisné a 

výškopisné zaměření této cesty, které je zapotřebí k vyhotovení projektové 

dokumentace,  předáno projektantovi jako podklad k zhotovení projekt. dokumentace. 

- propustek u panelové cesty u okálu je po vyčištění přilehlé stoky a krajního vyústění 

průchozí, při této akci bylo zjištěno, že v dolním úseku stoky je částečně zborcen 

propustek pod obec.cestou před Kukačků, který slouží jako trativod  této stoky. 

Oprava bude zajištěna v roce 2021. 

- výdejní místo pošty, k tomuto podnětu byly zjišťovány skutečnosti k zřízení této 

služby v naší obci, po zjištění všech skutečností bylo od tohoto upuštěno (adresáti 

nedoručených zásilek mohou požádat telefonicky o opětovné doručení zásilky) 

-  nalomená lampa u č.p.102 - proběhla výměna celé lampy 

   

 

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



 

4.   Dodatek smlouva na svoz komunálního a tříděného odpadu Marius Pedersen 

      Pan starosta informoval o předloženém dodatku smlouvy č.9/2020 od firmy Marius 

Pedersen na rok 2021, kde dochází k navýšení ceny za poskytnuté služby. Navýšení o proti 

roku 2020 je 13 500,-Kč. Za odvoz tříděného  a komunálního odpadu by se mělo zaplatit 

v roce 2021 celkem 281 500,-Kč. Četnost svozů na komunální a tříděný odpad zůstává stejný 

jako v roce 2020 ( 1 x za 14 dní ve čtvrtek komunál, tříděný odpad plast a papír 1 x za 4 týdny 

ve středu). Mimo tento poplatek za svoz odpadu se ještě hradí poplatek za uložení na skládku 

a recyklační. Svozový plán byl rozvážen do každé nemovitosti, pokud ho někdo nedostal nebo 

potřebuje nový je k dispozici na OÚ a nebo k nahlédnutí na stránkách obce. Při projednávání 

tohoto bodu pani místostarosta podala informaci o svozu komunálního odpadu po zavedení 

třídění na komodity komunál, plast a papír, kdy je možné porovnat rok 2019 a rok 2020 do 

konce měsíce listopadu.  Komunálního odpadu ve srovnání s loňským rokem bylo uloženo o  

30,21 t na skládku méně. Z toho vyplývá, že zavedení tříděného odpadu má své opodstatnění.   

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 68/2020 – Schválení  dodatku č.9/2020 na svoz odpadu pro rok 2021 

 

 

5. Kalkulace vodného pro rok 2021 

Pan starosta předložil cenovou kalkulaci na výběr vodného na rok 2021, připravenou firmou 

Čevak, která vodovod provozuje. Dochází k navýšení ceny o 85 hal.s DPH za m3 na 36,92 

Kč. V této ceně je zahrnuta i částka pro fond tvorby na  obnovu vodohospodářského majetku. 

Hlasováním zastupitelstvo schválilo vodné pro rok 2021. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 69/2020 – Schválení vodného na rok 2021 ve výši 36,92 Kč. 



 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2024 

Pan starosta předložil ke schválení návrh na  střednědobý výhled rozpočtu obce, připravený 

na rok 2022-2024, který byl vyvěšen na stránkách obce dne 16.11.2020. Tento návrh 

zastupitelstvo schválilo. 

 

 Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 70/2020 – Schválení střednědobého rozpočtu na rok 2022 -2024 

 

 

7.  Rozpočet obce na rok 2021 

Pan starosta předložil návrh rozpočtu obce pro rok 2021. Přípravy rozpočtu se zúčastnili 

zastupitelé obce a účetní obce pí.Stráská. Rozpočet je připraven jako vyrovnaný, v celkové 

výši výdajů 3 771 200,-Kč a v celkové výši příjmů 3 771 200,Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 

se připravil podobný roku 2020, protože v současné době není známá skutečnost, v jaké míře 

se dotkne snižování plateb pro obce od státu v roce 2021. V roce 2020 k výraznému ponížení 

již došlo. Na úřední desce a stránkách obce /www.obechranice.cz/byl návrh na rozpočet obce 

Hranice vyvěšen dne 16.11.2020,  což splňuje podmínku zveřejnění 15 dní před projednáním. 

Položka dotace na státní správu byla navrhnuta ve výši částky loňského roku, neboť v  době 

sestavování návrhu rozpočtu nebyla zveřejněna příslušným ministerstvem.Toto bude 

upraveno dle oznámení Krajského úřadu Č. Budějovice ,,Oznámením finančního vztahu 

státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2021“ rozpočtovou změnou. Do rozpočtu není 

zahrnut přebytek hospodaření minulých let, který bude použit na dofinancování akcí, které 

nejsou rozpočtovány ve výdajích návrhu rozpočtu, nebo výdaje budou větší, než je 

rozpočtováno. Rozpočet zahrnuje příspěvek na lékařskou službu první pomoci ve výši 6000 -, 

Kč, a na příspěvek Sdružení růže příspěvek ve výši 4500,- Kč. Před hlasováním o rozpočtu na 

rok 2021 si vzala ještě slovo pani Balínková, kde přečetla připravený příspěvek, a vyjádřila 

se, že nesouhlasí s položkou  odměn pro zastupitele. Příspěvek je přiložen jako příloha tohoto 

zápisu. Po tom dal pan starosta hlasovat o rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce pro rok 2021 byl  jednomyslně přijat. 



 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

 

č. usnesení 71/2020 – Schválení rozpočtu na rok 2021 jako vyrovnaný ve výši příjmů 

3 771 200,-Kč a ve výši výdajů 3 771 200,-Kč 

 

 

8. Na vědomí rozpočtová změna 7, 8, 9,10/2020 

Pan starosta dal na vědomí rozpočtové změny č.7,8,9,10/2020, kde u každé uvedl položku, ve 

které došlo ke změně. U rozpočtové změny č. 10 se dotazoval pan Šíma, co bylo zaúčtováno 

na prag.3392, pan starosta nedokázal přesně odpovědět, tak sdělil panu Šímovi, že mu bude 

poskytnuta písemná odpověď po konzultaci s paní účetní. Rozpočtová opatření byla vyvěšena 

na úřední desce a stránkách obce. 

 Zastupitelé toto vzali na vědomí. 

 

9. Zpráva o uplatňování ÚP Hranice v období září 2016 – srpen 2020 

Pan starosta přečetl zprávu o uplatňování územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb.,o 

územním plánování a stavebním řádu v období září 2006 – srpen 2020. Tuto zprávu 

zpracovává stavební úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kult. památek a územního 

plánování, na základě vyvěšené vyhlášky. Z této zprávy pan starosta konstatoval, že v období 

září 2016 – srpen 2020 se v obci nezkolaudovala žádná stavba a nebyla ani žádná započata, 

přitom neustále dochází dotazy k možnosti stavby v obci. Jelikož stavební parcely jsou 

v soukromém  majetku, pro potencionální stavebníky jsou nedostupné, protože soukromá 

osoba je prodat nechce. Pan starosta dal hlasovat o schválení  zpracované zprávy. 

 

 Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 



č. usnesení 72/2020 –Zastupitelstvo obce Hranice u Nových Hradů schválilo zprávu o 

uplatňování územního plánu obce Hranice u Nových Hradů  za období  září 2016 až 

srpen 2020. 

 

 

10. Změna v pravomoci starosty a místostarosty obce v navýšení nakládání 

s finančními prostředky v celkových příjmech a výdajích v letech 2020-2022 

K tomuto pan starosta uvedl, že po zvážení se nebude o  tomto bodu hlasovat a ponechají se 

pravomoci ve finančních prostředcích, tak jak byly schváleny na ustavujícím zasedání. O 

tomto bodu se nehlasovalo. 

  

 

 

11. Příkaz k inventurám za rok 2020 

Pan starosta dal příkaz k inventarizaci za rok 2020 a jmenoval členy  inventarizační komise. 

Bude provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku obce Hranice k 31. 12 .2020 a to 

hmotného investičního majetku a drobného investičního majetku. Inventura bude probíhat od 

16. 12. 2020 do 15. 1. 2021. 

Složení  inventarizační  komise: Předseda – M.Schickerová, členové – M.Trsková a  

J. Herzogová 

 

 

12. Žádost Prevent 

Pan starosta předložil zaslanou žádost o finanční podporu organizace Prevent 99, jsou to 

odborné služby pro drogově závislé. Zastupitelstvo se rozhodlo tuto organizaci v letošním 

roce nepodpořit. Pan starosta dal hlasovat nepodpořit tuto organizaci. Paní  Balínkové se 

nelíbilo, že jsme tuto organizaci nepodpořili.  

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 73/2020 – schváleno nezasílat požadovanou podporu organizaci Prevent  



 

 

13. POV žádost o dotaci na rok 2021 

Pan starosta seznámil přítomné o návrhu pro podání žádosti do POV 2021, která je potřeba 

podat do konce prosince. Při předběžné poradě zastupitelstva bylo navrhnuto, aby se požádalo 

o dotaci na doplnění chybějícího veřejného osvětlení solárními lampami, kde není efektivní 

pokládat kabel, nebo jsou tam komplikace s vedením po soukromých pozemcích. Byly 

vytipovány úseky, kde by se chybějící lampy osadily. Zatím se počítá s nákupem asi 13 ks 

osvětlení. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 74/2020 – Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního titulu POV 2021 na 

doplnění VO solárními světly.  

 

 

 

14. Žádosti o dotace na rok 2021 

Pan starosta sdělil, že v letošním roce na krajském úřadě Jihočeského kraje nebyl vypsán 

dotační titul na opravu komunikací. Na ministerstvu pro místní rozvoj na cesty je vypsána 

možnost podání žádosti na příští rok s možností až 80% dotace. Pan starosta navrhl, že by se 

mohla podat žádost na komunikaci na Blatech, na kterou máme vše připraveno, co je 

zapotřebí k podání žádosti (dokumentaci, povolení k opravě,aj.). Tato dotace je vypsána 

pouze na místní komunikace. Zmíněná komunikace je rozdělena na místní a účelovou, bylo 

dohodnuto, že na úsek v délce 590 m  označených jako místní komunikace se podá žádost o 

dotaci a úsek označený jako účelová komunikace v délce 208 m se zafinancuje z přebytku 

hospodaření  minulých let a  veškeré náklady spojené s touto dotací, které nebudou 

uznatelným výdajem pro tuto dotaci, budou hrazeny také z přebytku hospodaření minulých 

let. 

 

 



 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 75/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 

,,Obnova místních komunikací v obci Hranice“ z Ministerstva pro místní rozvoj, 

dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d 8210A.  

 

 

 

15. Stočné pro nemovitosti připojené na čističku KD  

     K tomuto bodu uvedl pan starosta, že od připojených domácností na čističku u KD Hranice 

po dobu 3 let není možné vybírat stočné. Na tuto akci byla poskytnuta dotace, která 

neumožňuje stočné vybírat. Výběr stočného se bude  projednávat až po uplynutí této doby. 

 

 

16. Žádost o prodej pozemku 1310/2 a 1467/2 

Na minulém zasedání byl schválen odprodej pozemků 1310/2 a 1467/2. Pan starosta byl 

pověřen k zajištění potřebné dokumentace k prodeji těchto pozemků. Na oba pozemky byly 

udělány geometrické plány a vydán souhlas stavebního úřadu s rozdělením parcel, což je 

zapotřebí k vyvěšení záměru k nabídce k prodeji  

Prodej pozemku p. č. 1310/2 . 

Jako první nechal pan starosta hlasovat o zveřejnění záměru prodeje na pozemek p.č.1310/2 o 

výměře 122 m2 ( obecní pozemek sousedící s pozemkem manželů Škvařilových). Nabyvatel 

pozemku p.č.1310/2 uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu 4 260,-Kč a poplatek 

na vklad do katastru.  

Cena podání za m2 je 20 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 1 hlasů (P.Deutschová ) 

pro 4 hlasy (J. Macho, M. Trsková, J. Herzogová,M. Schickerová 



 

č. usnesení 76/2020  - Schválení prodeje pozemku p.č.1310/2 o výměře 122 m2 za cenu 

20,-Kč za m2. Zastupitelstvo pověřuje  starostu obce  k vyvěšení záměru k odprodeji 

pozemku. 

 

 

 

Prodej pozemku p. č. 1467/2  

O druhém v pořadí  nechal pan starosta hlasovat o zveřejnění záměru prodeje na pozemek 

p.č.1467/2 o výměře 244 m2  ( obecní pozemek sousedící s pozemkem pana Dvořáka V.). 

Nabyvatel pozemku p.č.1467/2 uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu 4 110,-Kč a 

poplatek na vklad do katastru. Cena podání za m2 je 20 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 1 hlasů (P.Deutschová ) 

pro 4 hlasy (J. Macho, M. Trsková, J. Herzogová,M. Schickerová 

 

č. usnesení 77/2020  - Schválení prodeje pozemku p.č.1467/2 o výměře 244 m2 za cenu 

20,-Kč za m2. Zastupitelstvo pověřuje  starostu obce  k vyvěšení záměru k odprodeji 

pozemku. 

 

 

 

17.   Žádost o pronájem pozemku p.č.1206 a p.č. 1033/1 

 Další bod jednání byla žádost pana Martina Herzoga o pronájem pozemku p.č.1206 o výměře 

5517 m2 a část pozemku z p.č. 1033/1 o výměře 3112m2 dle přiložené mapy. Po projednání 

bylo navrženo, že uvedené pozemky se nabídnou k pronájmu za cenu 1000,-Kč za ha. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k vyvěšení záměru na pronájem těchto pozemků. 

 

 Výsledek hlasování pronajmout pozemky bez úplaty: 

proti 4 hlasů(J. Macho, M. Trsková, M.Schickerová) 

zdržel 1hlasů(J.Herzogová)  

pro 1 hlasy ( P. Deutschová,) 



 

Výsledek hlasování pronajmout pozemky za úplatu za cenu 1000,-Kč za ha 

proti 1 hlasů (P. Deutschová) 

zdržel 1 hlasů(J. Herzogová)  

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

 

č. usnesení 78/2020 –Zastupitelstvo obce schvaluje nabídnout pronájem pozemků 

p.č.1206 a p.č.1033/1 (část pozemku) za cenu 1000,-Kč za ha, pověřuje starostu 

k vyvěšení záměru. 

 

 

 

 

18.   Smlouva mezi obcí a ZOD Borovany 

Na VIII.zasedání starosta seznámil přítomné s připravenou smlouvou mezi obcí a ZOD 

Borovany, vlastníkem zemědělského areálu o provedení terénních úprav a splnění dalších 

povinností. Dle zákona č.128/2000Sb. o obcích je zapotřebí tuto smlouvu schválit 

zastupitelstvem. Pan starosta dal hlasovat o schválení této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

 

č. usnesení 79/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Hranice a ZOD 

Borovany 

 

 

19. Ostatní 

Pan starosta informoval, že v příštím roce se bude pokračovat v čištění a vyžínání dalších 

úseků stok. 

Paní Kropíková vznesla dotaz ohledně umístění laviček v nějakém úseku podél místních 

komunikací. Pan starosta odpověděl, že v příštím roce se zjistí možnost k osazení těchto 

laviček. Dále pan Šíma se dotazoval k osázení podél obecních komunikací stromky. Na to 



reagovala místostarostka, že stromky, které byly osazovány při realizaci nových polních cest, 

tak jich do současné doby zbyla jenom malá část. Zemědělci, kteří pozemky obhospodařují, 

svým přístupem tyto stromy poškodily. Dále je potřeba se o malý vysázený stromek pečlivě 

starat (zalévání, proti okusu apod.) 

 

 

20. Diskuze 

V diskuzi vystoupila paní Seyerová L., že by bylo dobré, aby se podařilo zajistit alespoň 

nějaký den v týdnu otevření hospody. Na to jí bylo odpovězeno, že doposud najít vhodného 

hostinského se nepodařilo.  

 

21. Závěr 

Na závěr pan starosta poděkoval za účast a popřál hezké vánoční svátky. 

Zasedání ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven  15.12.2020 

 

Starosta:       Macho  Josef                                                           Dne:  15.2.2020 

 

Zapisovatel:    Deutschová  Pavlína                                           Dne:  15.2.2020 

 

Ověřovatel zápisu:  Schickerová  Marie                                   Dne:  15.2.2020 

 

Ověřovatel zápisu: Trsková  Marie                                            Dne:  15.2.2020 


