Zápis z XI. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice
ze dne 28. 6. 2021 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. Omluvena paní Jaroslava Herzogová. Pan starosta
konstatoval, že zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15. 3. 2021 byl
podepsán bez námitek, ověřen a uložen k nahlédnutí na OÚ.
Přítomni: Josef Macho, Pavlína Deutschová, Marie Trsková, Marie Schickerová
Omluvena: Jaroslava Herzogová

Program jednání:

1.

Schválení programu jednání XI. veřejného zasedání OZ

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

4.

Náhradní energetický zdroj – zástupce Čevak p. Božák

5.

Na vědomí rozpočtová změna 3, 4, 5/2021

6.

Závěrečný účet za rok 2020 obec Hranice

7.

Účetní závěrka za rok 2020 obec Hranice

8.

Žádost o finanční dar – obec Dvory nad Lužnicí

9.

Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí

10.

Žádost o přemístění autobusové čekárny

11.

Ostatní

12.

Diskuze

13.

Závěr

1. Schválení programu XI. zasedání OZ
Před hlasováním o programu jednání navrhl pan starosta doplnit návrh o bod jednání Poskytnutí finančního daru obcím postižených tornádem. Přečetl 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 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
č. usnesení 89/2021 – Schválení programu XI. zasedání OZ o doplněný bod jednání –
Poskytnutí finančního daru obcím postižených tornádem

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Pan starosta navrhl zapisovatele P. Deutschovou a ověřovatele zápisu – M. Schickerovou a
M. Trskovou.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M.Schickerová)
č. usnesení 90/2021 – Schválení ověřovatelů zápisu M. Schickerovou, M. Trskovou a
zapisovatele P. Deutschovou

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

Pan starosta seznámil zastupitele a veřejnost s postupem prací plnění usnesení z minulého
zastupitelstva a uvedl, v jakém stádiu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě přednesené body.
- výsledek výběrového řízení na záložní vrt - smlouva podepsána a odeslána
- poskytnutí finančního daru: podepsána smlouva a dar ve výši 50 000,- Kč, odeslán
17. 3. 2021

- prodej pozemku p. č. 1310/1 uskutečněn a již převod zapsán v KN
- prodej pozemku p. č. 1467/2 uskutečněn a již převod zapsán v KN
- pachtovní smlouva části pozemku p. č.1033/1 a 1206 podepsána a založena
- služebnost č. 00017-2021-944 s Lesy ČR podepsána a vrácena k podpisu na Lesy ČR
- služebnost na kanalizaci od čističky u KD p. č. 665/3, 655/5, 185/7 podepsána, vložena na
katastr a již zapsána
- proveden zápis do kroniky za rok 2020

4. Náhradní záložní zdroj – zástupce Čevak p. Božák
Tímto bodem se již zastupitelstvo zabývalo na IV. veřejném zasedání ze dne 30. 9. 2019, kde
tato úprava nebyla schválena pro vysoké vstupní a udržovací náklady a k následné malé
četnosti používání (tak 1 x do roka). Jelikož byla na minulém zasedání tato otázka opět
otevřena, byl na zasedání přizván pan Božák, zástupce provozovatele za Čevak. Pan Božák
podal odborné informace k možnostem zřízení náhradního záložního zdroje. Dle velkým
zásahům do již postavené úpravny vody, technologii v úpravně a pořizovacím nákladům ani
pan Božák nedoporučil tento zdroj pořizovat. Toto vzali přítomní na vědomí.
5. Na vědomí rozpočtová změna 3, 4, 5/2021
Pan starosta dal na vědomí rozpočtové změny č. 3, 4, 5/2021, kde u každé uvedl informaci
k položkám, kde došlo ke změně.
Zastupitelé toto vzali na vědomí.

6. Závěrečný účet za rok 2020 obce Hranice
Pan starosta informoval přítomné o zpracování závěrečného účtu obce Hranice za rok 2020.
Dále informoval o přezkumu z Krajského úřadu za rok 2020, kde nebyly shledány žádné
chyby a nedostatky. Přezkum proběhl ve dnech 13. 8. 2020 (dílčí) a 17. 3. 2021 až 18. 3. 2021
(konečné přezkoumání). Návrh na závěrečný účet byl vyvěšen 31. 5. 2021, závěrečný účet
schválen 28. 6. 2021 na XI. veřejném zasedání zastupitelstva obce. Schválený závěrečný účet
vyvěšen na úřední desce od 29. 6. 2021 a na webových stránkách obce na adrese
www.obechranice.cz. Předložený návrh na závěrečný účet obce Hranice zastupitelé schválili a
souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
č. usnesení 91 /2021 – Schválen závěrečný účet obce Hranice za rok 2020 bez výhrad.

7. Účetní závěrka za rok 2020 obce Hranice
Pan starosta předložil účetní závěrku obce Hranice za rok 2020, která je součástí závěrečného
účtu obce Hranice. Zastupitelé rozhodli, že účetní závěrka za rok 2020 poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
k předmětu účetnictví a finanční situace obce Hranice (účetní jednotky) a účetní závěrku
schvaluje bez výhrad.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
č. usnesení 92/2021 – Schválena účetní závěrka obce Hranice za rok 2020

8. Žádost o finanční dar - obec Dvory nad Lužnicí
Obec Dvory nad Lužnicí požádala naší obec o finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zvelebení
hřbitova, která zahrnuje úpravu hlavní uličky mezi hroby a úpravu pod kolumbáriem.
Vzhledem k tomu, že hřbitov je společný pro obce Dvory nad Lužnicí, Halámky a Hranice,
finanční dar byl schválen.
Pan starosta byl pověřen k poskytnutí tohoto finančního daru pro obec Dvory nad Lužnicí.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M.Schickerová)
č. usnesení 93/2021 – Schváleno poskytnutí finančního daru na zvelebení hřbitova obci
Dvory nad Lužnicí ve výši 30 000,- Kč

9. Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí
Pan starosta přečetl zaslanou žádost o finanční podporu Linky bezpečí ve výši 2000,- Kč.
Tato instituce zajišťuje poradenskou a telefonickou činnost ohledně problémů dětí a mládeže.
Žádost byla schválena a pan starosta pověřen zaslání částky ve výši 2 000,- Kč na účet
organizace.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
č. usnesení 94/2021 – Schváleno poskytnutí finančního daru pro Linka bezpečí ve výši
2 000,- Kč

10. Žádost o přemístění autobusové zastávky.
Pan starosta přečetl žádost od I. Cáplové ohledně přemístění autobusové zastávky od
kulturního domu před budovu obecního úřadu. Zastupitelé tuto žádost neschválili z důvodu,
že autobusová zastávka u KD umožňuje zajíždění autobusu do odstavného pruhu, (kde tento
odstavný pruh při budování nového zastávkového místa je nyní požadován, což by před
obecním úřadem nebylo možné, neboť musí být dodrženy rozhledy a rozměry zastávky. Dále
musí být dodržena vzdálenost parkujících aut u autobusové zastávky, což by ztěžovalo
parkování občanům, kteří přijedou na OÚ autem. Při nepřízni počasí se mohou cestující, kteří
využívají zastávku u KD schovat ve vestibulu KD, což před OÚ nyní není možné, a muselo
by se vybudovat nějaké zastřešení. Pan starosta dal hlasovat o žádosti přemístění autobusové
zastávky.

Výsledek hlasování:
proti 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
zdržel 0 hlasů
pro 0 hlasů
č. usnesení 95/2021 – Přemístění autobusové zastávky nebylo schváleno.

11. Poskytnutí finančního daru obcím zasažených tornádem dne 24. 6. 2021
Tento bod byl zařazen na jednání dodatečně vzhledem ke vzniklé události minulého týdne.
Obce na území Moravy postihlo tornádo, které zpustošilo několik obcí, a proto bylo navrženo,
aby i naše obec zaslala finanční dar jako projev solidarity s těmito obcemi. Bylo navrženo
10 000,- Kč. Tuto částku zastupitelé schválili a pověřili pana starostu k zaslání tohoto
finančního daru.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová)
č. usnesení 96/2021 – Schváleno poskytnutí finančního daru pro postižené obce
tornádem ve výši 10 000,- Kč
11. Ostatní
Pan starosta informoval, že na podzim bude realizován průzkumný vrt. Pokud bude
dostačující kapacita vody, tak bude vrt vystrojen a sloužit jako záložní zdroj zásobování
vodou pro obec Hranice. Na realizaci průzkumného vrtu je schválená dotace ve výši
497 056,- Kč.
Jako jedni z mála jsme byli úspěšný v žádosti o dotaci na opravu komunikace na Blatech
(jedná se o úsek od domu čp. 46 po odbočku k čp. 59) ve výši 1.043 912,- Kč. Úsek od čp. 46
směrem k lesu je vedený v pasportu komunikací jako účelový, na který se dotace neposkytují,
proto bude tento úsek opraven z prostředků obce (z přebytku hospodaření min. let). Úsek, na
který bude poskytnuta dotace, bude dofinancován z přebytku hospodaření minulých let.
Dále doplnění VO solárními světly v naší obci, kde není ekonomické nebo problematické
položení kabelu pro VO, bude poskytnuta dotace ve výši 280 000,- Kč
Ohledně umístění zrcadla v zatáčce u čp. 27 Hranice se též zapojili majitelé této nemovitosti
odesláním žádosti na dopravní inspektorát PČR s tím, že nemají bezpečný rozhled při
vyjíždění ze dvora.
Cesta propojení komunikací p. č. 1332 a p. č. 1310/1 byla projednána se speciálním
stavebním úřadem Trhové Sviny a stavebním úřadem Nové Hrady, kteří se vyjádřili, že by
toto bylo možné. Posouzení propojení komunikací bylo zasláno na CHKO Třeboň, odkud

přišlo kladné vyjádření s určitými doporučeními k této realizaci. Realizace tohoto propojení
bude bodem jednání zastupitelstva.
Dále pan starosta informoval, že proběhla kolaudace drůbežárny a od hygienické stanice jsme
obdrželi výsledky měření hluku, kde se měření provádělo u objektů Trpnouze č.p. 24, č.p.17 a
Hranice č.p.27 ve dvou provozních režimech – režim A nastaven pro denní dobu a režim B
pro dobu noční. Ze závěru protokolu jednoznačně vyplynulo, že v době měření nebylo
v místech měření zjištěno překročení hygienických limitů hluku.
Starosta informoval, že v letošním roce je opět objednáno vyžínání obecných stok od
technických služeb Nové Hrady.
K požadavku na umístění laviček podél obecních cest, tak bude první po terénních úpravách
osazena na Blatech - odbočka u dubu.
Mělo by se pokračovat v čištění obecních stok.
Dále pan starosta poukázal na nešvar, ohledně odpadu, patřícího do velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Poslední dobou dochází čím dál častěji k odkládání tohoto odpadu ke
kontejnerům a to hlavně u KD a hřišti. Tento odpad se odváží 2x do roka při mobilním sběru,
kdy takovýto odpad může každý zdarma předat k likvidaci.

12.

Diskuze

V diskuzi vystoupila I. Cáplová, kde přečetla diskusní příspěvek (je přiložen k zápisu – na
tento bude samostatně odpovězeno).
Pan Černík ještě k měření hluku v drůbežárně se dotazoval, jestli se měření provádělo i se
zapnutým záložním zdrojem. Bylo odpovězeno, že nám toto není známo, jelikož nikdo ze
zastupitelstva se měření nezúčastnil. Tento dotaz se může zaslat na hygienickou stanici, zdali
tuto informaci poskytne.
Dále V. Hofhanzl poukázal na to, že dochází od majitelů přilehlých pozemků podél
komunikací k osazování stromů až na samou hranici. Až stromy povyrostou, budou ztěžovat
průjezd komunikací. Byl poukázán úsek za čp. 19 Trpnouze, kde bude provedeno místní
šetření.
Bylo poukázáno opět na špatné sečení stok firmou SÚS T. Sviny okolo hlavních cest. Toto je
každoroční jednání s cestmistrem panem Mertlem, kde dle jeho sdělení je toto v pořádku.

Dále bylo poukázáno na průjezd kamionů obcí, které jezdí do zákazu vjezdu (jak dále toto
řešit, jestli radarem).
13.

Závěr

Pan starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.
Jednání ukončeno v 19:45 hodin

