Zápis č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Ob.Ú
v Dolních Hořicích.
Přítomno: 14 členů
Omluveni: p. xxxxxxxxxx
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. xxxxxxxxxx, ověřovateli zápisu byli navrženi p. xxxxxxxxxx a p.
xxxxxxxxxx.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro:13
Proti: 0 Zdržel: 0
Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem jednání:
1. Zahájení, 2. Zpráva o činnosti, 3. Žádosti, 4. Různé, 5. Závěr.
Program byl schválen. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 0
V 19:15 se dostavil p. xxxxxxxxxx
2. Zpráva o činnosti
Vážení přítomní, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil se zprávou o činnosti obce za
poslední období. Obec se zabývala vyřizováním žádostí na posudky občanů naší obce pro potřeby
policie ČR, soudů a soc. správy. V poslední době vzrostl požadavek na zrušení trvalého pobytu
rodinných příslušníků, kteří jsou poté trvale hlášeni na obci.
Obec se zabývala podání žádostí a to z POV - oprava MK D. Hořice, na rekonstrukci
pohostinství v D. Hořicích - žádost na MMR cca 3 mil. Kč. Čeká se na vypsání výzvy na revitalizaci
rybníků v Horních Hořicích a Mašovicích. Jsou schváleny dotace na opravu hřbitovní zdi
v Hartvíkově a oprava MK D. Hořice – Mašovice 1. část a je podána žádost na druhý úsek. Dále je
schválená žádost z MAS Krajina srdce na vybavení KD v D. Hořicích. Vzhledem k nedostatku fin.
prostředků na zmírnění kůrovcové kalamity, nám byla zkrácena kompenzace cca o 220.000,- Kč. –
kompenzace za rok 2019. V roce 2020 probíhala větší těžba „broukového“ dřeva a je pravděpodobné,
že i náhrada bude nižší, tudíž zde utrpíme větší ztrátu.
V nynější době probíhá vybírání poplatků. Úhrady poplatků z větší části probíhají převodem,
což v dnešní době je velké plus, protože poplatníci nemusí osobně chodit na obecní úřad. Tento způsob
se docela vžil a je rychlejší pro obě strany, i když klasičtí neplatiči zůstávají.
Připravují se smlouvy na nádoby na tříděný odpad, nyní je přiděleno 50 % nádob. Tyto
smlouvy musí být podepsané oběma stranami a následně bude přidělen čip na nádoby. Čtečka na čipy
nám bude přidělena na dva dny. Systém svážení by měl začít od 1. 4. letošního roku. Bude to pro nás
něco nového, tímto by se mělo snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládce. V brzké
době bude ukládání na skládkách velmi drahé. Kapacita skládky na Hrádku při dnešním objemu
odpadu se počítá do roku 2023.
Letošní zima přinesla více sněhu než minulá léta, což se projevilo na zimní údržbě, kdy
nemáme kde uskladnit posypový materiál, neboť prostory, které jsme užívali, ZD prodalo vlastníkům
pozemku. Již několikrát jsem navrhoval postavit nějakou halu, sklad na techniku a na posypový
materiál, nikdy to zastupitelstvo neschválilo. Jediná možnost kde postavit nějaký sklad je v Lejčkově u
stávající budovy. Bez tohoto skladu se obec do budoucna neobejde. Zimní počasí se podepsalo i na
dopravní nehodě v Mašovicích, kdy neznámý pachatel osobním autem narazil do autobusové čekárny,
zdemoloval betonovou lavičku a vyvrátil sloup veřejného rozhlasu. Při této havárii došlo ke spadnutí
el. vedení k veřejnému rozhlasu. Toto vedení v nočního hodinách výjezdová jednotka naší obce
vracela zpátky na sloup. V Chotčinách z důvodu mrazu prasklo vodovodní potrubí v 1. patře. Došlo
k prosáknutí vody až do přízemí, na chodbě částečně spadly sádrokartonové stropy. Tato událost spadá
do pojištění majetku obce, tudíž nám bude částečně uhrazena oprava. Dále nám mrazy potrápily
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v Poříně, kdy jsme 3 dny opravovali prasklý vodovod. Poruchy na vodě se nevyhnuly ani fyzickým
osobám – v Poříně praskla voda v rekreační chalupě.
V letošním roce nás čeká kontrola hospodaření za rok 2020. Vzhledem k současnému
nouzovému stavu a jeho pokračování bude audit pravděpodobně probíhat na krajském úřadě v ČB,
kam budeme muset vozit podklady. Bude to o něco náročnější než minulá léta.
22. 12. 2020 Proběhla kolaudace chodníku v Kladrubech. Tato kolaudace neproběhla dobře a
bude pokračováno v letošním roce, kdy jsme dostali termín na odstranění závad.
V loňském roce jsem vás informoval, že v říjnu 2020 by měly být zahájeny stavení práce na
výstavbě polních cest v Oblajovicích a výstavba rybníků v Mašovicích. Tyto stavby má provádět
pozemkový úřad Tábor. V Oblajovicích je vydáno stavební rozhodnutí. Obec požádá pozemkový úřad
o sdělení v jaké fázi je příprava těchto staveb a termín zahájení stavby.

3. Žádosti
Žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku parc. č. 11/1 kú. Dolní Hořice cca 22m2.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 11/1 kú. Dolní Hořice cca 22m2.
Cena 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzické osoby o odprodej části parcely č. 423/1 kú Chotčiny cca 80 m2.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části parcely č. 423/1 kú Chotčiny cca 80 m2.
Cena 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzických osob o odprodej části parcely č. 2177/1 a 2178/1 kú Pořín.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje odprodej části parcely č. 2177/1 a 2178/1 kú Pořín.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzické osoby o odprodej parcely č. 2526 kú. Pořín.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části parcely č. 2526 kú. Pořín. (nebude prodán cíp této
parcely)
Cena 50 Kč/m2 + ostatní náklady.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzické osoby o odprodej části parcely č. 1/1 a části parcely č. 423/1 k.ú. Chotčiny před
domem čp. 30.
Usnesení: Zastupitelstvo nehodlá v nynější době tyto parcely prodat.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0

4. Různé
Starosta seznámil zastupitelstvo s vyhláškou č. 1/2021
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2021
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
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Starosta informoval o výstavbě skladu po potřeby obce.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zadání studie výstavby skladu včetně umístění v terénu.
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta informoval o přípravě smluv o výpůjčce nádob na tříděný odpad.
Byla podána zpráva finančního a kontrolního výboru.
Pí xxxxxxxxxx
Úprava cedule názvu obce.
Starosta předložil zastupitelstvu možnost nákupu pozemků parcela č. 356/4 a 340/1 kú. Pořín
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků parcela č. 356/4 a 340/1 kú. Pořín.
Cena 25,- Kč/m2 + ostatní náklady
Pro: 14
Proti:0
Zdržel: 0
Pí xxxxxxxxxx
Výměna kovových žebříků ve vodojemu.
Pí xxxxxxxxxx
Vyčištění vodoteče pod hřištěm a před prodejnou v D. Hořicích.
P. xxxxxxxxxx
Oprava propustku za kovárnou v Poříně.

5. Závěr
Starosta ve 20:45 zastupitelstvo ukončil.
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