Zápis z XV. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice
ze dne 27. 6. 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 nadpoloviční většině a je usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání
obecního zastupitelstva konaného dne 28. 3. 2022 byl podepsán bez námitek, ověřen a uložen
k nahlédnutí na OÚ.
Přítomni: Josef Macho, Pavlína Deutschová, Marie Schickerová, Jaroslava Herzogová,
Omluvena: Marie Trsková

Program jednání:
1.

Program jednání XV. veřejného zasedání OZ

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

4.

Na vědomí rozpočtová změna 3,4,5/2022

5.

Závěrečný účet za rok 2021

6.

Účetní závěrka za rok 2021

7.

Ostatní

8.

Diskuze

9.

Závěr

1. Program XV. zasedání OZ
Po zahájení zasedání zastupitelstva přečetl starosta návrh na program XV. jednání
zastupitelstva obce Hranice a po té nechal hlasovat o jeho schválení.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 128/2022 – Schválen program XV. zasedání zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Pan starosta navrhl zapisovatele Pavlínu Deutschovou a ověřovatele zápisu Marii
Schickerovou a Jaroslavu Herzogovou
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 129/2022 – Schválení ověřovatelů zápisu Marii Schickerovou a Jaroslavu
Herzogovou a zapisovatele Pavlínu Deutschovou

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

Starosta obce seznámil přítomné s usnesením z XIV. zasedání a v jaké rozpracovanosti se
jednotlivá usnesení nachází. Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek kontrolu usnesení
ze XIV. zasedání zastupitelstva.

4. Na vědomí rozpočtová změna č. 3, 4, 5 / 2022
V tomto bodě starosta dal na vědomí rozpočtové změny č. 3, 4, 5/2022, ke kterým došlo mezi
konanými zastupitelstvy. K jednotlivým změnám podal vysvětlení, čeho se dotýkaly.
Toto zastupitelé vzali na vědomí.

5. Závěrečný účet za rok 2021
Pan starosta předložil návrh závěrečného účtu za rok 2021, jehož nedílnou součástí je
výsledek přezkumu z Krajského úřadu za rok 2021, kde nebyly shledány žádné chyby a
nedostatky. Přezkum proběhl ve dnech 14. 10. 2021 (dílčí) a 1. 3. 2022 až 11. 3. 2022
(konečný přezkum). Návrh na závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a na webových
stránkách obce (www.obechranice.cz) dne 25. 4. 2022. Předložený návrh na závěrečný účet
obce Hranice za rok 2021 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.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 130/2022 Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na závěrečný účet za rok
2021 bez výhrad.

6. Účetní závěrka za rok 2021 obce Hranice
Pan starosta předložil účetní závěrku obce Hranice za rok 2021, která je součástí závěrečného
účtu obce Hranice. Zastupitelé se shodli, že účetní závěrka za rok 2021 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.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 131/2022 Schválena účetní závěrka obce Hranice za rok 2021 bez výhrad

7. Ostatní
V tomto bodě starosta informoval o potřebných opravách místních komunikací recyklátem.
Úsek cesty od hlavní silnice k novostavbě J. Herzoga v délce 80 m, Blata Hlemýždí chalupy
v délce 220 m a v Trpnouzích od čp. 15 k čp. 31 v délce 240 m.
Dále oprava děr a prasklin v místních komunikacích asfaltovou hmotou, cca 1 nákladní auto
asfaltu.
Čištění a obnova dalších úseků stok podél místních komunikací a to pod Deseti chalupami
v délce 280 m, Blata okolo čp. 57 v délce 130 m (pokud to vyjde spádově) nebo pročištění
propustku u křížku, okolo konírny v délce 25 m a v Trpnouzích od čp. 15 směr k čp. 27
v délce 75 m.

Umístění dopravních zrcadel v zatáčce u čp. Trpnouze 28, u kapličky a Trpnouze čp. 30.
Z důvodu neposkytnutí příspěvku z ÚP na zaměstnance bude zapotřebí vyčlenit peníze na
mzdu zaměstnance na dobu 5 měsíců.
Předsedající navrhl, aby tyto akce byly pokryty z přebytku hospodaření minulých let.
Při hlasování bylo schváleno pokrýt tyto položky z přebytku hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 4 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 132/2022, Schváleny tyto položky - oprava komunikací recyklátem,
vyspravení děr a prasklin obecních komunikací asfaltovou hmotou, čištění a obnova
stok, dopravní zrcadla a mzdu pro zaměstnance zaplatit z přebytku hospodaření
minulých let.

8. Diskuze
Byly podány informace ohledně voleb pro podávání kandidátek a to do 19. 7 2022 do 16:00
hodin na Městský úřad Nové Hrady.
Pani Kropíková upozornila na zakrytí díry ve stoce při komunikaci.
Pan starosta zhodnotil pořádání dětského dne turnaje v kuželkách a poděkoval zastupitelům,
kteří se podíleli na pořádání této akce.
Informoval o vymalování čekárny u kapličky a umístění poličky na knihy, které sem někdo
přináší.
Dále sdělil, že stoky podél obecních komunikací se budou vyžínat v měsíci červenci, až si
technické služby Nové Hrady posečou svoje úseky.
Z důvodu opětovného využívání hřiště dětmi, a to hlavně k hraní fotbalu je požadavek zajistit
sítě do branky.
9. Závěr
Na závěr poděkoval starosta přítomným za účast, popřál pěkné léto příp. dovolenou a
zasedání ukončil.

Zasedání bylo skončeno v 19:00 hodin.

