Zápis č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 10. 2019 v 19.00 hodin v zasedací místnosti
Ob.Ú v Dolních Hořicích.

Přítomno: 12 členů
Omluveni: p. Srbek, p. Marounek, pí Ješetová
Jednání zahájil starosta p. Pavel Rothbauer, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
K zápisu z minulého jednání nebylo připomínek.
Zapisovatelem byl jmenován p. Hladík Štěpán, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Kohout a p. Hladík
Jiří.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro:12
Proti: 0 Zdržel: 0
Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem jednání:
1. Zahájení, 2. Zpráva o činnosti, 3. Vyřizování žádostí, 4. Různé, 5. Závěr.
Program byl schválen. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 0
2. Zpráva o činnosti.

Vážení přítomní, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil se zprávou o činnosti obce. Obec
se za poslední období zabývala vyřizováním žádostí na posudky občanů naší obce pro potřeby
policie ČR a soudu. Za minulé období probíhala výstavba vodovodu v Chotčinách, a to
připojení vrtu pitné vody do vodojemu. Práce byly včas zhotoveny a bylo požádáno o
kolaudaci. Vodovod je nyní zkolaudován a slouží občanům obce, můžeme říci, že tímto je
snad vyřešen problém nedostatku pitné vody v Chotčinách. V nynější době v ZD D. Hořice
provádí napojení svého vrtu do zem. areálu, tím nám odpadne zásobování vodou tohoto areálu
vodou, ale zároveň poklesnou i příjmy na vodu.
V minulém zastupitelstvu jsme Vás informoval o probíhající pozemkové úpravě
v Kladrubech, kde bylo problém napojení polních cest na I/19, tento problém byl vyřešen a
pozemkový úřad požádal o schválení veřejně prospěšným zařízení tj. cest a dvou rybníčků
v k.ú. Kladruby. Dále pozemkový úřad požádal o dotaci na vypracování projektové
dokumentace na výstavbu několika rybníčků v naší obci.
Obec Dolní Hořice má zčásti zpracovanou projektovou dokumentaci na odbahnění rybníku u
Chotčin a v H. Hořicích. Aby se mohlo v dokumentaci pokračovat, je nutné vytipovat vhodné
plochy na uložení vytěženého sedimentu (bláto). U Chotčin se jedná o 9,3 ha a v H. Hořicích
o 2,4 ha zem. plochy, kde by byla odstraněna ornice a navezen sediment a rozhrnutí ornice
zpět. Rybník u Chotčin by se vyvážel na obecní pozemky v k. ú. Mašovice, dále bylo jednáno
s vlastníkem, který nemá pozemky pronajaty, o možnosti skládkování tohoto sedimentu. V H.
Hořicích je třeba obejít soukromé vlastníky a toto skládkování s nimi dohodnout, popř. i k. ú.
Lejčkov.
Vzhledem k novému uzákonění skládkování odpadů si toto vyžádá i větší náklady jejich svoz
a likvidaci. Začátkem roku jsme schvalovali vstup do DS obcí SOMPO, tento svaz požádal o
dotaci 25 mil. na nákup nádob na třídění odpadů domácností. Tato dotace byla schválena,
příští rok by mělo dojít k distribuci nádob do domácností. Vzhledem ke zvyšujícím se
nákladům SOMPO, a.s. přistoupí od 1.1.2020 ke zpoplatnění rekreačních objektů na odvoz
komunálních odpadů v částce 685 Kč na 1 objekt. Do letošního roku jsme za tyto objekty
neplatili. Rada projednala návrh na zpoplatnění likvidace odpadů na 400,- Kč na občana a na

rekreační objekt 600,- Kč. K problematice vybírání poplatků proběhne v pondělí školení, poté
bude vypracován návrh nové vyhlášky.
Vzhledem ke snížení sazby DPH za vodné a stočné na 10%, (v platnost od 1. 5. 2020) bude
nutné do konce prosince 2019 vybrat vodné + stočné s DPH 15% a do 30. 4. 2020 udělat
mimořádný odečet vodného a stočného s DPH 15% . A od 1. 5. 2020 již budeme účtovat DPH
s 10%.
Tento týden přišlo vyúčtování a vyhodnocení dotačního titulu na akci Hasičská zbrojnice
v Prasetíně a od tohoto týdne se počítá udržitelnosti projektu 5 let.
Obrátila se na nás společnost E.on se žádostí o spolupráci v odstraňování porostů v blízkosti
elektrického vedení.
3.Vyřizování žádostí.

Žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku parc. č. 1626/7 k.ú. Pořín cca 40m2
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1626/7 k.ú. Pořín cca
40m2.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0

4. Různé
Starosta předložil k projednání plán veřejně prospěšných zařízení KPÚ Kladruby.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán veřejně prospěšných zařízení KPÚ Kladruby.

Pro: 12

Proti:0

Zdržel: 0

Starosta předložil k projednání veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Chotčiny a
Mašovice do kategorie místních komunikací.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k.ú.
Chotčiny a Mašovice do kategorie místních komunikací.

Pro: 12

Proti:0

Zdržel: 0

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8

Pro: 12

Proti:0

Zdržel: 0

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 014330054398/001
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
014330054398/001
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta informoval zastupitelstvo o nákupu hostince v Dolních Hořicích a o možném nákupu
pozemků v k.ú.: Dolní Hořice
P. Kozár – připomínka k zimní údržbě komunikace 3. třídy v Prasetíně. Kopec solit a častěji
udržovat.
Pí Vítů – uzávěr vody v Prasetíně.

Pí Příkopová – veřejné osvětlení u Švehlů nesvítí.
- revitalizace a zajištění obecních studen ve Skřepinách
P. Hladík Štěpán – padlý rozcestník v Lejčkově.
Byla přednesena zpráva finančního a kontrolního výboru.

5. Závěr
Starosta poděkoval přítomným a zasedání ve 20:10 hod. ukončil.

