
Zápis z XVI. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice 

ze dne 19. 9. 2022 

  

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, 8/2022 

5. Smlouva věcné břemeno Škvařilovi 

6. Ostatní 

7. Diskuze 

15. Závěr 

 

 

1. Schválení programu XVI. zasedání OZ   

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

Poté nechal hlasovat o programu jednání zasedání zastupitelstva. 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 133/2022 – Schválení programu XVI. zasedání OZ 

 



 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byla navržena Marie Trsková a Jaroslava Herzogová a zapisovatelka 

Pavlína Deutschová. Tento návrh byl schválen. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 134/2022 – Schválen zapisovatel Pavlína Deutschová a ověřovatelé zápisu 

Marie Trsková a Jaroslava Herzogová 

 

3.Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Pan starosta seznámil přítomné s plněním usnesením a v jaké rozpracovanosti se nacházejí. 

Toto vzali zastupitelé na vědomí. 

 

4. Na vědomí rozpočtová změna č. 6,7,8 /2022 

V tomto bodě pan starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s rozpočtovými změnami  

č. 6, 7, 8/2022. Toto vzali zastupitelé na vědomí. 

  

5. Smlouva věcné břemeno Škvařilovi 

V tomto bodě pan starosta informoval o sepsání smlouvy na zřízení věcného břemene pro 

uložení vodovodní přípojky na p.č. 1310 a 1496 k nemovitosti pro manžele Škvařilovi na 

základě sepsané smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2015 č. usnesení 70/2015. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene a pověřuje starostu 

k podpisu této smlouvy a vložení na katastr.  

 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

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

č. usnesení 135/2022 – Schválená smlouva na věcné břemeno pro Škvařilovi, starosta 

obce pověřen k podpisu a vložení na katastr 

 



 

 

6. Ostatní 

V tomto bodě pan starosta provedl rekapitulaci čtyř uplynulých let. Připomněl nejdůležitější 

hotové akce, kde uvedl, kolik daná akce stála, kolik bylo poskytnuto na zaplacení peněz 

z dotací. 

Oprava KD sál okna, osvětlení, renovace parket, omítky. 

Cesta MK 2 od konírny k Seyerům. 

Čistička pod KD a kanalizace. 

Záložní vrt na připojení vodovodního řádu. 

Cesta na Blatech od Kostíků na rozcestí u transformátoru  

Montáž 13 ks solárních světel  

Přístřešky na kontejnery 

Realizace třídění odpadu plast a papír od domu 

Oprava kabin na hřišti, úpravou interiéru vznikla menší společenská místnost s kuchyňkou pro  

využití organizacemi v obci  

Také připomenul, co se nepodařilo zrealizovat. 

Kanalizace  

Vodovod na Blata 

Otevřít hospodu 

Zřídit zásahovou jednotku hasičů 

Poděkoval místostarostce a celému zastupitelstvu, pani účetní za odvedenou práci ve 

volebním období, ostatním zaměstnancům, kteří pracovali pro obec nebo pomáhali 

s organizováním pořádaných akcí. Po panu starostovi pani místostarostka shrnula práci za 12 

let, kdy byla 8 let ve funkci starostky obce a 4 roky jako místostarosta. Připomněla největší 

akce, které se podařilo zrealizovat. 

Cesta místní komunikace -  od čp. 65 k dubu Blata 

                                           - od čp. 28 Trpnouze k Bednářům 

                                           - od čp. 50 k Blažíčkům 

                                            - od kapličky k Soukupům 

Účelové komunikace          - od rozcestí z hlavní silnice za čp. 82 k dubu Blata 

                                            - pod chalupami parcel. č. 1331 

                                            - pod deseti chalupami 

                                            - od Hobzů k Dědinům 



 

 

 

 

Celková rekonstrukce a výměna technologie ve vodárně 

Prodloužení vodovodu od kapličky k Vrchotům,  

Prodloužení vodovodu od čp. 28 Trpnouze k Bednářům 

Rekonstrukce obecního bytu 1. patro čp. 28, byty nová okna a dveře 

Střecha na sále KD 

Fasády KD a čp. 79, čp. 28, kabiny 

Oprava hospody a nová okna 

Nové soc. zařízení -  bezbariérové - obecní úřad 

Nové veřejné osvětlení, položení kabelu do země Blata, Trpnouze, od kapličky po čp. 10  

Nová autobusová čekárna na čp. 38 

Nová okna do kapličky 

Chodníky obecní úřad a kaplička 

Obnova a čištění stok 

  

 

7. Diskuze  

V diskuzi, jelikož byli přítomni i noví kandidáti pro volby do zastupitelstva, informovala 

místostarostka přítomné, co je čeká, a co bude po volbách zapotřebí udělat jako první - 

sestavit rozpočet a domluvit se na podání žádosti do POV 2023, kde je termín do konce roku. 

 

8. Závěr 

Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem hodně úspěchů a zdraví 

do dalších let. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:10 hod.  

 

 

 

 

 

 


