
 

Zápis z XII. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 27. 9. 2021 

  

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.  

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 č. 6,7,8/2021 

5.         Dodatek ke smlouvě – Záložní vrt Hranice 

6. Žádost občanského sdružení – Prevent o finanční příspěvek 

7. Ostatní 

8. Diskuze 

9.         Závěr 

 

 

 

 

1. Schválení programu XII. zasedání OZ   

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

navrhl k doplnění bodu jednání zařadit žádost občanského sdružení Prevent o finanční 



podporu. Poté nechal hlasovat o programu jednání zasedání zastupitelstva o doplněný bod 

jednání. 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 97/2021 – Schválení programu XII. zasedání OZ se zařazením bodu jednání 

občanského sdružení Prevent. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Předsedající navrhl zapisovatele P. Deutschovou a ověřovatele zápisu M. Trskovou a   

 J. Herzogovou  

     

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 98/2021 - Schválení zapisovatele P. Deutschová a ověřovatelé zápisu 

M.Trsková, J. Herzogová 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

Pan předsedající konstatoval, že zápis z XI. veřejného zasedání obecního zastupitelstva byl 

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

Dále sdělil, v jakém stádiu se nachází plnění usnesení přijatých na minulém zasedání. Toto 

zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

 

 

4. Na vědomí rozpočtová změna č. 6,7,8 /2021 

Předsedající dal na vědomí rozpočtové změny č. 6,7,8/2021, 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. Dodatek ke smlouvě Záložní vrt Hranice 

Předsedající informoval o dodatku ke smlouvě na zhotovení záložního vrtu Hranice. Dodatek 

byl sepsán z důvodu, že se nepodařilo do termínu uvedeném na smlouvě o dílo do 30. 8. 2021 

předložit rozbory vody, které jsou potřebné k předání stavby. Z tohoto důvodu byla smlouva 

dodatkem prodloužena do 30. 9. 2021. S tímto dodatkem smlouvy o dílo  zastupitelé vyjádřili 

svůj souhlas. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 99/2021 – Zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě o dílo ,,Záložní vrt 

Hranice HV-3“ 

 

 

6. Žádost občanského sdružení – Prevent o finanční příspěvek 

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

pro drogově závislé. Zastupitelstvo se dohodlo tuto organizaci finančně v letošním roce 

nepodpořit. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 100/2021 – Zastupitelé schvalují neposkytnutí finanční podpory pro 

organizaci  Prevent 

 

7. Ostatní 

V tomto bodě pan starosta informoval o pokládce kabelu VO (od 

transformátoru za čp. 96), ke které se muselo přistoupit z důvodu ukládání 

kabelu do země pro EG.D. Při pokládce kabelu se zrušily sloupy, na kterých 



bylo vedení našeho VO. Při této akci se v úseku vyměnil celý sloup VO. 

Jelikož tato akce nebyla zahrnuta do rozpočtu na letošní rok, pan starosta 

navrhl, aby se akce zafinancovala z přebytku hospodaření minulých let. 

 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 101/2021 – Zastupitelé schvalují zafinancovat pokládku kabele VO 

z přebytku hospodaření minulých let. 

 

 

Dále v tomto bodě pan starosta informoval o probíhající opravě cesty na Blatech firmou 

Lesostavby Třeboň. 

V měsíci říjnu proběhne osazení 13 ks solárních lamp ve vytipovaných místech, kde je 

problematické nebo velmi nákladné umístění kabelu do země a následné připojení stožáru 

VO. 

Dále upozornil na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 2. 10. 2021 a      

6. 10. 2021, že bude odstávka elektřiny v celé obci.  

  

8. Závěr 

Na závěr pan starosta poděkoval za účast na zasedání. 

 

  

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 9. 2021 

 

 

 

 

 


