
Zápis z XIV. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 28. 3. 2022 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 plném počtu a je usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání obecního 

zastupitelstva konaného dne 13.12.2021 byl podepsán bez námitek, ověřen a uložen 

k nahlédnutí na OÚ.  

 

Přítomni: Josef Macho, Pavlína Deutschová, Marie Trsková, Marie Schickerová,  

Jaroslava Herzogová 

  

Program jednání: 

1. Program jednání XIV. veřejného zasedání OZ 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze  

4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hranice na roky 2023-2025 

6. a) Aktualizace ,,Plán financování obnovy vodovodu na období 2022-2031 

b)  přesunutí příspěvku od ZOD Borovany do fondu obnovy vodohospodářského  

majetku 

7.         Zápis do kroniky za rok 2021 

8. Na vědomí rozpočtová změna č.13,14/2021 a 1,2,/2022 

9. Odběr vody pro potřeby občanů obce Hranice přímo z vodárny 

10. Žádost o příspěvek Linka bezpečí 

11. Příspěvek na Ukrajinu 

12. Stanovení počtu členů pro zastupitelstvo pro komunální volby 2022                               

13.       Pořízení elektromobilu pro obecní využití                  

14.      Diskuze 

15.     Závěr 

 

 

 

 



1.  Program XIV. zasedání OZ   

Po zahájení zasedání zastupitelstva přečetl starosta návrh na program XIV. jednání 

zastupitelstva obce Hranice a po té nechal hlasovat o jeho schválení. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů  

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

č. usnesení 116/2022 – Schválen program XIV. zasedání zastupitelstva                 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Pan starosta navrhl zapisovatele Pavlínu Deutschovou a ověřovatele zápisu Marii Trskovou a 

Jaroslavu  Herzogovou     

   

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 117/2022 – Schválení ověřovatelů zápisu Marii Trskovou a Jaroslavu 

Herzogovou a zapisovatele Pavlínu Deutschovou 

 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze 

Starosta obce seznámil přítomné s usnesením z XIII. zasedání a v jaké rozpracovanosti se 

jednotlivá usnesení nachází. Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek kontrolu usnesení 

z XIII. zasedání zastupitelstva. 

 

4.  Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 

Na doporučení kontrolních orgánů, byla přepracována směrnice pro zadávání zakázek malého 

rozsahu. Směrnice, která platila od roku 2016  byla zbytečně složitá  k zadávání zakázek a  již 

neodpovídá potřebám obce, proto se přistoupilo k vydání nové směrnice s účinností od        

29. 3. 2022, která je stručnější, výstižnější a odráží zvyšující se ceny zadávaných veřejných 

zakázek.  

Ruší se směrnice účinná od 1. 10. 2016 

 



Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 118/2022 – Schválení směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 

s účinností od 29. 3. 2022 

 

5.  Střednědobý výhled rozpočtu obce Hranice na roky 2023 - 2025 

 Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Hranice na roky 2023-2025 byl vyvěšen na 

úřední desce a stránkách obce 14.2.2021 (což splňuje podmínku vyvěšení min. 15 dní před 

jeho projednáním). Návrh byl schválen.  

 

 Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 119/2022 – Schválen střednědobý výhled na roky 2023-2025 

 

6. a) Aktualizace ,,Plán financování obnovy vodovodu na období 2022-2031 

                              b) přesunutí příspěvku od ZOD Borovany do fondu obnovy 

Z důvodu  vydání nového pokynu Ministerstvem zemědělství  č.j.14000/2020-15132, který 

nabyl účinnosti 24.9.2020 byly stanoveny nové ceny pro oceňování majetku, tj. pouze na 

základě nového metodického pokynu došlo ke změně hodnoty majetku a vlastník je tedy 

povinen zpracovat a schválit aktualizaci PFO.  Podle stávající hodnoty vodohospodářského 

majetku by měla být hodnota nájemného 0,36 mil. Kč bez DPH, což by výrazně zvýšilo 

stávající cenu vodného. Proto je v PFO navrženo postupné navyšování nájemného a tím i 

pozvolné navyšování ceny vodného. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 120/2022 Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací na období 2022-2031 

 



b) Dále bylo navrženo, aby zaslaná dohodnutá částka dle smlouvy ve výši 30 000,-Kč na účet 

obce od ZOD Borovany na rozvoj obce byla přesunuta do právě zmíněného fondu pro obnovu 

vodohospodářského majetku. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 121/2022 příspěvek od ZOD Borovany přesunout do fondu obnovy vodovodu 

ve výši 30 000,-Kč 

 

7. Zápis do kroniky za rok 2021 

Zastupitelům byl doručen návrh na zápis do kroniky za rok 2021. Návrh byl doplněn o 

připomínkové body z řad zastupitelstva a takto doplněným zápisem pověřují zastupitelé 

kronikářku obce k zapsání do kroniky. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 122/2022 Schválen zápis do kroniky za rok 2021 

 

8. Na vědomí rozpočtová změna č.13,14/2021 a 1,2,2022 

V tomto bodě starosta dal na vědomí rozpočtové změny, ke kterým došlo mezi konanými 

zastupitelstvy. K jednotlivým změnám podal vysvětlení, čeho se dotýkaly. 

Toto zastupitelé vzali na vědomí. 

 

9.  Odběr vody pro potřeby občanů obce Hranice přímo z vodárny  

Na žádost občanů, aby si mohli odebrat vodu přímo z vodárny (kde není zaveden vodovod, 

hlavně Blata a odlehlé samoty) v případě, že jim dojde voda ve studni, hlavně v letních 

měsících, byla vyvedena vodovodní přípojka na budově vodárny k možnému odběru. Odběr 

bude možný po domluvě se starostou nebo obsluhou vodárny. Je zde zaveden záznamník o 

jménech a množství odběru, kde dle skutečnosti bude vystavena jednou ročně faktura 

k zaplacení odebrané vody dle ceny stanovené pro příslušný rok za 1m3. 



 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 123/2021 – Schválen odběr vody pro potřeby občanů obce přímo z vodárny 

za cenu platnou na příslušný rok  

 

 

 

 

10. Žádost o příspěvek ,,Linka bezpečí“ 

I v letošním roce přišla žádost o poskytnutí příspěvku na Linku bezpečí, která je k dispozici 

pro děti v nesnázích. Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,-Kč. 

 

 Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 124/2022 Schválen příspěvek na Linku bezpečí ve výši 2 000,- Kč 

 

11. Příspěvek na Ukrajinu 

V bodě ohledně poskytnutí příspěvku na Ukrajinu bylo dohodnuto, že částka ve výši    

20 000,-Kč bude prozatím ponechána k dispozici na účtu obce z důvodu, že obec dle 

rozdělovníku se bude muset pravděpodobně postarat nejméně o 4 uprchlíky z Ukrajiny a to 

zajištěním ubytování a poskytnutí stravy na náklady obce. V případě, že by k tomuto 

ubytování a čerpání peněz nedošlo, tak by se poslal příspěvek na účet na obnovu Ukrajiny. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 125/2022 Schválení příspěvku 20 000,-Kš na Ukrajinu ponechána prozatím 

na účtu obce. 



 

12. Stanovení počtu členů pro zastupitelstvo pro komunální volby 2022 

Na komunální volby konané letos na podzim bylo navrženo, aby se počet voleného  

zastupitelstva stanovil na 7 členů. 

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 126/2022 Stanoven počet 7 členů do zastupitelstva volených v komunálních 

volbách 2022 

 

 

  

13.   Pořízení elektromobilu pro obecní využití 

Pan starosta navrhl pořízení elektromobilu pro obecní využití. Obec nedisponuje žádným 

dopravním prostředkem, což způsobuje potíže hlavně při údržbě veřejného prostranství. 

Nákup malého vozidla by toto vyřešil. Na elektromobily by měla být v měsíci dubnu vypsána 

dotace, kde by se mohlo požádat až o 200 000,-Kč na nákup takového vozidla. Zastupitelé 

prozatím tento nákup neschválili, ale ani nezamítli. Tento bod bude projednán na dalších 

zasedáních. 

 

 Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 4 hlasů ( P. Deutschová, M. Trsková,  M.Schickerová, J. Herzogová 

pro 1 hlasy (J. Macho) 

č. usnesení 127/2022 –  Pořízení elektromobilu bylo odloženo 

 

 14. Diskuze 

V diskuzi starosta informoval o osazení dopravních značek omezující rychlost na 30 km na 

opravené komunikaci na Blatech, požadované zábradlí na opraveném mostku se zatím 

osazovat nebude.  



Proběhlo zavezení děr komunikací makadamem - cesta na Bůrek, dále opraven přejezd mezi 

pozemky pč.1310/1 a pč.1332, zavezení rozbité cesty štěrkem od čp. 15 Trpnouze  směrem 

k lesu. 

Bude probíhat svoz nebezpečného odpadu – 2. 4. 2022 

Bude několikrát přerušena dodávka elektřiny a to 7, 12, 13, dubna. 

Dále se projednávalo, že do autobusové čekárny někdo odkládá knihy, jestli je tam ponechat 

nebo odstranit. Bylo dohodnuto, že se zkusí v čekárně přidělat jednoduchou polici, do níž by 

se knihy uložily a byly k dispozici občanům. Pokud se to neosvědčí a budou pohozeny jinde, 

bude toto zrušeno. 

Dále starosta informoval o stavění májky, konání akcí v místní kuželně a posezení v místním 

pohostinství při příležitosti dne matek. 

V diskuzi pani Cáplová  měla připomínku k volenému počtu zastupitelstva, že by stačilo opět 

5 členů. Dále se dotazovala na čištěné stoky SÚS, že z jejího pohledu někde toto neprovedli 

důsledně. 

Pani Kropíková opět poukázala na umístění dopravního zrcadla u hřiště.  

 

15.    Závěr 

Na závěr poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


