Zápis z XIII. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice
ze dne 13. 12. 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 plném počtu a je usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 27. 9. 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.

Schválení programu jednání XIII. veřejného zasedání OZ

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

4.

Kalkulace vodného na rok 2022- Čevak

5.

Dodatek ke smlouvě na svoz komunálního odpadu na rok 2022 – Marius Pedersen

6.

Rozpočet obce Hranice na rok 2022

7.

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z odpadového hospodářství

8.

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku ze psů

9.

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku z pobytu

10.

Na vědomí rozpočtová změna č. 9,10,11,12/2021

11.

Příkaz k inventurám za rok 2021

12.

Dotace na rok: a) POV 2022
b) kompostéry na bio odpad

13.

Ostatní: a) obnova propustku na Blatech
b) výsadba stromků
c) projektová dokumentace na vystrojení záložního vrtu
d) pravomoce starosty při schvalování rozpočtových změn ve výdajích
vázaných k přijatým dotacím neomezeně
e) nové zálohy na elektřinu

14.

Diskuze

15.

Závěr

1. Schválení programu XIII. zasedání OZ
Před hlasováním o programu jednání navrhl pan starosta doplnit návrh programu jednání o
bod - Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hranice a Nové Hrady - Veřejnoprávní
smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy. Přečetl návrh programu jednání
s doplněným bodem jednání a dal o něm hlasovat. Program jednání byl schválen o doplněný
bod jednání bez námitek jednohlasně.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 102/2021 – Schválení programu XIII. zasedání OZ o doplněný bod jednání
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy mezi obcí Hranice a
městem Nové Hrady

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 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 103/2021 – Schválení ověřovatelů zápisu M. Schickerovou, M. Trskovou a
zapisovatele P. Deutschovou

3.

Kontrola usnesení z minulé schůze

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek kontrolu usnesení z XII. zasedání zastupitelstva
-

dodatek ke smlouvě o dílo na záložní vrt Hranice HV-3

-

neposkytnutí příspěvku na organizaci Prezent

-

přeložení kabele VO do země a výměna sloupu VO

4. Kalkulace vodného na rok 2022 - Čevak
Pan starosta předložil cenovou kalkulaci vodného na rok 2022, připravenou firmou Čevak,
která vodovod provozuje. Na příští rok dochází ke zvýšení ceny o 1,05 Kč s DPH za 1m3 na
37,97 Kč. V této ceně je zahrnuta i částka pro tvorbu fondu na obnovu vodohospodářského
majetku. Hlasováním zastupitelstvo schválilo vodné pro rok 2022.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 104/2021 – Schválení kalkulace vodného na rok 2022
5. Dodatek ke smlouvě č. 11 - svoz komunálního odpadu na rok 2022 – Marius
Pedersen
V tomto bodě pan starosta informoval o předloženém dodatku ke smlouvě ohledně nových
poplatků za sběr, svoz, odstranění a ukládání komunálního odpadu. Na příští rok se navyšují
ceny za tyto služby zhruba o 10%.
Četnost svozů zůstává stejná. Tříděný odpad plast a papír 1x za měsíc ve středu, komunální
odpad 1x za 14 dní ve čtvrtek. V měsíci prosinci dostane každá domácnost nový svozový plán
na rok 2022, pokud plán někdo neobdržel, tak si ho může vyzvednout na OÚ, nebo je též
vystaven na stránkách obce.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 105/2021 – Schválen dodatek ke smlouvě č. 11- svoz komunálního odpadu na
rok 2022 firmou Marius Pedersen.
6. Rozpočet obce Hranice na rok 2022
Pan starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočet byl připraven za účasti
všech zastupitelů a účetní obce pí. Stráské. Rozpočet je připravený jako vyrovnaný v celkové
výši výdajů 3 503 863,-Kč a v celkové výši příjmů 3 503 863,-Kč.

Na úřední desce a

stránkách obce /www.obechranice.cz/ byl návrh rozpočtu obce Hranice na rok 2022 vyvěšen

15. 11. 2021, což splňuje podmínku k projednání tohoto bodu (vyvěšení alespoň 15 dní před
projednáním). Položka dotace na státní správu byla navržena ve výši letošního roku. Ke dni
schvalování rozpočtu nebyla známa. Toto bude upraveno dle oznámení Krajského úřadu
Č. Budějovice ,,Oznámením finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok
2022“ rozpočtovou změnou. Do rozpočtu není zahrnut přebytek hospodaření minulých let,
který bude sloužit na dofinancování akcí, které nejsou rozpočtovány ve výdajích v návrhu
rozpočtu na rok 2022 nebo výdaje budou větší, než je rozpočtováno.

Zastupitelé tento

předložený rozpočet na rok 2022 jednomyslně schválili.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 106/2021 – Schválení rozpočtu obce Hranice na rok 2022 jako vyrovnaný ve
výši příjmů 3 503 863,- Kč a ve výši výdajů 3 503 863,- Kč.

7. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z odpadového hospodářství
Pan starosta informoval o nutnosti přijetí nové vyhlášky o místním poplatku z odpadového
hospodářství z důvodu novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou se
ruší OZV o místních poplatcích ze dne 9. 12. 2019. V roce 2022 se budou opět vydávat
známky na popelnice dle dodatku č 1/2016 k OZV o místních poplatcích.
Nárok na počet známek:
- 1 ks známky do 4 osob s trvalým pobytem v nemovitosti
- 2 ks známek pro 5 a více osob v nemovitosti s trvalým pobytem
- 1 ks známky na rekreační objekt
V nové vyhlášce dochází k těmto změnám:
- splatnost poplatku do 30. 4. příslušného roku
- výše poplatku pro fyzickou osobu přihlášenou v obci, nebo vlastníka nemovitosti, kde není
přihlášena žádná fyzická osoba na území obce – 400,- Kč
- platnost vyhlášky 1. 1. 2022
V příštím roce se opět snižuje limit za množství odevzdaného odpadu o 10 kg na osobu,
tj. na 190 kg. Cena za uložení odpadu na skládku bude pro příští rok 762,- Kč za tunu,
k tomu připočítaný zákonný poplatek 500 ,- Kč. Co bude nad tuto váhu

( tj. 190 kg/ osoba) bude se účtovat 900,- Kč (v letošním roce 800, –Kč), proto je potřeba,
aby každý občan přistoupil k odpovědnému třídění odpadu, pro který obec vytvořila
příhodné podmínky (třídění od domu plast a papír). Tento limit se bude každý rok
snižovat o 10 kg odpadu na osobu. K likvidaci tohoto odpadu se platí ještě cena za
dopravu, která pro naší obec činí 4 688,- Kč za jeden svoz komunálního odpadu.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 107/2021 – Schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku
z odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022
8. Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku ze psů
Dalším bodem bylo projednání a schválení OZV o místním poplatku ze psů.
V nové vyhlášce dochází k této změně.
- splatnost poplatku do 30. 4. příslušného roku
- platnost vyhlášky od 1. 1. 2022
- poplatek zůstává stejný 100,- Kč
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 108/2021 Schválena obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku ze
psů s účinností od 1. 1. 2022

9.

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku z pobytu

V dalším bodě bylo projednání a schválení OZV o místním poplatku z pobytu.
V nové vyhlášce dochází k této změně:
-platnost vyhlášky od 1. 1. 2022
-poplatek zůstává 15,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku
-splatnost do 31. 12. příslušného roku

- vyhláška je doplněna o § 3 b zákona o místních poplatcích, kde jsou uvedeny možnosti
osvobození od poplatku, které jsou ze zákona ( a nemusejí se ve vyhlášce uvádět )
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 109/2021 – Schválena obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku
z pobytu s účinností od 1. 1. 2022

10.

Na vědomí rozpočtová změna č. 9,10,11,12/2021

V tomto bodě pan starosta informoval o rozpočtových změnách 9, 10, 11, 12 které nastaly
mezi zasedáním zastupitelstva. K jednotlivým bodům podal vysvětlení. Toto vzali zastupitelé
na vědomí.

11.

Příkaz k inventurám za rok 2021

Pan starosta dal příkaz k inventarizaci za rok 2021, a jmenoval členy inventarizační komise.
Bude provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku obce Hranice k 31. 12. 2021 a to
hmotného investičního a drobného majetku. Inventura bude probíhat od 16. 12. 2021 do
15. 1. 2022.
Složení inventarizační komise: Předseda – M. Schickerová, členové – M. Trsková a
J. Herzogová

12.

Dotace na rok 2022:

a) POV 2022 - zastřešení a úprava terénu u sběrných míst kontejnerů
K tomuto bodu podal pan starosta návrh na podání žádosti o dotaci z POV- Krajského úřadu,
na zastřešení a úpravu sběrných míst, kterých je v obci 6. Jednalo by se o vhodný přístřešek
na kontejnery, které by byly schované pod těmito přístřešky, v zimních měsících by
nezapadaly sněhem a nezamrzala víka, při povětří nebude docházet k rozfoukání a povalování
do okolí stanovišť. Úprava okolí se provede výsadbou zeleně. K tomuto bodu se dotazoval
pan Kučera, jaká bude přesná podoba přístřešků a z jeho pohledu, že zastřešení je zbytečné.
Přesná podoba přístřešků bude zohledněna dle požadavků
k zamyšlenému záměru vyjádřit.

CHKO, které se musí

Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 110/2021 – Schváleno podat žádost o dotaci na POV 2022 na zastřešení a
úpravu terénu na stání pro kontejnery na svoz odpadu.

b) kompostéry na bio odpad
K tomuto bodu dal pan starosta návrh, že pokud by byla v příštím roce vypsána žádost o
dotace na kompostéry, bylo by vhodné o ní požádat. Pro obec a občany by toto bylo
úspornější řešení, než pořizovat popelnice na bio odpad a ty odvážet za neustále se zvyšující
poplatky za likvidaci tohoto odpadu. V případě nevypsání (nepřiznání) dotace navrhl p.
starosta pořídit kompostéry z rozpočtu obce. Dále k likvidaci bio odpadu uvádíme, že
obyvatelé mohou tento odpad ukládat do kontejneru na bio odpad umístěného na zahradě OÚ.
Kompostéry jsou dalším krokem k vytvoření co nejlepších podmínek obyvatelům obce
k třídění a snižování odpadu, který se ukládá na skládku, za kterou se platí nemalé peníze.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 111/2021 – Schváleno, v případě vypsání dotace na kompostéry podat dotaci
do dotačního programu, při nevypsání dotace pořídit kompostéry z rozpočtu obce.

13.

Ostatní:

a) obnova propustku na Blatech
Při opravě komunikace na Blatech bylo zjištěno, že přiléhající propustek je nefunkční a bude
třeba ho obnovit. Pokud nebude stačit pročištění a bude se muset udělat nový, navrhl starosta,
aby tato oprava byla pokryta z přebytku hospodaření minulých let z důvodu nepočítání s touto
opravou. Toto zastupitelé vzali na vědomí.

b) podání žádosti o dotaci na výsadbu listnatých nebo ovocných stromků v katastru obce
Pan starosta přečetl nabídku na možnost získání 100% dotace na výsadbu listnatých a
ovocných stromků v katastru obce. Výsadba je možná na obecních pozemcích, tak i na
soukromých. Bylo navrženo osázet části pozemků p. č. 1206 a 1331. S tímto návrhem
zastupitelé souhlasili. Faktura za výsadbu stromků bude proplacena po doručení z běžného
účtu. Následné proplacení dotace v plné výši faktury ze strany SFŽP by mělo proběhnout
během 4-6 týdnů. Informace a kontakt na kompetentní osobu k podání informací jsou
uvedeny na stránkách obce.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 112/2021 – Schváleno podat žádost na dotaci na výsadbu stromků.
c) projektová dokumentace na vystrojení záložního vrtu
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že byl dokončen průzkumný vrt HV-3 Hranice, který po
zkouškách na vydatnost vrtu a chemického rozboru je vyhovující na jeho zprovoznění a
připojení na stávající řad. K tomu je zapotřebí zhotovit projektovou dokumentaci, která bude
třeba k dalším žádostem na zprovoznění tohoto vrtu (stavební povolení k napojení vrtu,
nakládání s vodami apod.). Zastupitelé souhlasili se zadáním na zhotovení projektové
dokumentace.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M. Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 113/2021 – Schváleno zadání na zhotovení projektové dokumentace na
vystrojení a připojení záložního vrtu Hranice HV-3
d) pravomoce starosty při schvalování rozpočtových změn ve výdajích vázaných
k přijatým dotacím neomezeně

Na základě doporučení auditora z důvodu, že starosta má odhlasovány pravomoce
k rozpočtovým změnám do výše 200 000,- Kč na položku je zapotřebí, aby ve výdajích
týkajících se přijatých dotací měl pravomoce neomezené (výše poskytnutých dotací je různá).
Zastupitelé souhlasí s pravomocí starosty v rozpočtových změnách ve výdajích vázaných
k přijatým dotacím neomezeně.
Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 114/2021 – Schválena pravomoc starosty rozpočtových změn ve výdajích
vázaných k přijatým dotacím neomezeně
e) nové zálohy na elektřinu
K tomuto bodu dal pan starosta na vědomí, že z důvodu převedení odběrných míst obce do
poslední instance v dodávce elektřiny, bude překročena položka na vydané zálohy za elektřinu
(mimořádné a vysoké vystavené zálohy, které budou upraveny uzavřením nových smluv).
Toto vzali zastupitelé na vědomí.

14. Doplněný bod jednání – Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové
agendy
Pan starosta předložil doplněný bod jednání - ,,Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu
přestupkové agendy“. Tuto agendu pro naši obec zajišťuje město Nové Hrady dle uzavřené
smlouvy ze dne 27. 12. 2004, která nabyla právní moci dne 5. 1. 2005. Nově předložený
návrh smlouvy se upravuje v paušálním poplatku za každý projednávaný přestupek. Nově se
bude účtovat 1 700,- Kč (doposud 1 000,- Kč za projednávaný přestupek).

Zastupitelé

souhlasí s uzavřením této smlouvy a s nabytím právní moci nové smlouvy se zruší uzavřená
smlouva ze dne 27. 12. 2004, která nabyla právní moci dne 5. 1. 2005.

Výsledek hlasování:
proti 0 hlasů
zdržel 0 hlasů
pro 5 hlasy (J. Macho, P. Deutschová, M. Trsková, M.Schickerová, J. Herzogová)
č. usnesení 115/2021 – Schváleno uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu
přestupkové agendy mezi obcí Hranice a městem Nové Hrady a pověřují starostu jejím
podpisem.

15.

Diskuze

V diskuzi paní Papajová upozornila, že u upravovaného propustku na Blatech by bylo vhodné
osadit zábradlí na krajnice tohoto propustku a na opraveném úseku cesty dát značku snižující
rychlost. Bude provedeno místní šetření a dle zjištěných možností se toto bude řešit.
Paní Cáplová se dotazovala, proč je vydaná vyhláška na používání pyrotechniky, když je v ní
uvedena výjimka na používání 31.12 od 16:00 hod do 24:00 hod a 1. 1. od 00:00 hod do
02:00

hodin. Na to bylo odpovězeno, že vyhláška byla vydána z důvodů používání

pyrotechniky jen v tuto dobu. K vydání této vyhlášky bylo přistoupeno proto, že pyrotechnika
se používala i během roku, na což si lidé stěžovali.
K dotazu opravy cesty na Bůrek uvádíme, že cestu má realizovat pozemkový fond, který
tuto cestu naplánoval při pozemkových úpravách. Obec nyní řeší s tímto úřadem cestu
k Šímům, kde žádost a veškeré doklady potřebné k realizaci jsou čtvrtým rokem připraveny.
(již se jednou prodlužovalo stavební povolení). Na urgenci zhotovení této cesty pozemkový
úřad vždy uvede, že nejsou peníze a že v obci Hranice již udělali nových cest dost, a musí se
dostat i na jiné obce, kde proběhla pozemková úprava.
Prvně je třeba opravit místní komunikace, které jsou přístupové k nemovitostem, a poté
účelové, kam spadá i cesta na Bůrek. Dělat projekt na realizaci cesty do zásoby není vhodné
z důvodu stále se měnících zákonů. Při podání žádosti o stavební povolení je u většiny takto
připravených projektových dokumentací do zásoby potřeba provést aktualizaci, která
navyšuje cenu za projekt. V roce 2022 bude na této cestě provedeno zasypání děr.
Paní Kropíková navrhla k ozdobenému vánočnímu stromečku dokoupit světelné prvky.

16.

Závěr

Závěrem pan starosta poděkoval za účast na zasedání a popřál všem veselé vánoce a hodně
zdraví do Nového roku.
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.

