Zápis č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 8. 2021 v 19.30 hodin v zasedací místnosti Ob.Ú
v Dolních Hořicích.
Přítomno: 9 členů
Omluveni: pí ……………, p. ……………, p. ……………, p. ……………,
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. Seidl, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Kohout a p. Rosol.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro:9
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:9

Proti: 0 Zdržel: 0

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.
Za uplynulé období obec pokračovala v opravách místních komunikací. Oprava byla
prováděna na kú Chotčiny, Pořín a Nové Dvory. Náklady na opravu činily přes 7 mil. Kč. Dále byla
provedena oprava kanalizace v Prasetíně ve výši 80 tis. Kč a byla provedena oprava vodovodu
v Poříně. Vzhledem k rozsáhlé těžbě dřeva ke skřípinách muselo být rozebráno odvodňovací potrubí
v místě těžby. Nyní budeme muset odklidit klest a znova uložit potrubí. Ač vzhledem k vlhkému
počasí nás letos postihla největší kůrovcová kalamita, byly napadeny i porosty staré 30 let. V jarních
měsících byly vysazeny 3 ha nových porostů. Vzhledem k velké těžbě jak loni tak i letos nás čeká
velké vyklízení klestu a následně velká výsadba. Tyto práce budou náročné jak na lidskou práci, tak i
na finanční prostředky. Byla ukončena oprava hřbitovní zdi v Hartvíkově, kdy obec vynaložila na
opravu 1,5 mil. Kč. Dotace byla 500 tis. Kč.
Na letošní rok jsme počítali s opravou KD – pohostinství v D. Hořicích, kde byly náklady
odhadnuty na 3 mil. Kč. Další investice měla být oprava MK D. Hořice – Mašovice úsek 2 od Chotčin
do Mašovic. Bohužel na tyto dvě akce jsme finanční prostředky neobdrželi. V nynější době obec čerpá
fin. prostředky na vybavení KD a pohostinství v D. Hořicích. (stoly, židle, vybavení kuchyňky,
venkovní posezení) Tato dotace bude připravena do konce listopadu k proplacení na SZIF.
V nynější době byla podána žádost na zlepšení dopravní infrastruktury v obci a to osazení
novými dopravními značkami. Dotační částka cca 400 tis. Kč.
V Mašovicích byl proveden průzkumný vrt na pitnou vodu, který dosahuje hloubky 80m,
vydatnost 3 l/s. Kvalita vody je dobrá až na zvýšený obsah železa a manganu. Pravděpodobně budou
muset být namontovány filtry.
V pozemkové úpravě byla zahájena výstavba polních cest v Oblajovicích a byla podána žádost
pozemkovým úřadem na výstavbu rybníků a tůní v Mašovicích.
Letošního roku byl zprovozněn systém D2D na svoz odpadů od občanů. Jedná se o svoz
plastů, papíru a bioodpadu od domů. Již bylo zapůjčeno cca 75 % barevných nádob. Občané, kteří
mají zájem, mohou ještě požádat o nádoby, pokud nádoby neumístíme v naší obci, budou vráceny.
Vzhledem k tomu, že větší část občanů třídí odpad doma i přesto jsou kontejnery na tříděný odpad
přeplněny a musíme žádat o mimořádní vývoz, což se vyžádá i zvýšení nákladů.
V měsíci říjnu proběhnou volby do PS ČR. V obci bude jeden volební okrsek a to v sále KD
v Dolních Hořicích. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti,
mohou požádat volební komisi, aby k nim přišla s volební urnou.
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Ve čtvrtek tj. zítra se koná vítání občánků do svazku obce. Vzhledem k pandemii COVID-19
zde budou děti od 3 měsíců do 1,5 roku. Celkem bude přivítáno 12 dětí. Z důvodu nižší kapacity
zasedací místnosti bude vítání probíhat ve dvou kolech.

3. Žádosti
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o změnu územního plánu Obce Dolní Hořice č. 4:


……………, – žádost o změnu územního plánu obce Dolní Hořice – změna č. 4 (Škola
Prasetín – p.č. 25, dva vlastníci)
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost …………… o změnu územního plánu obce Dolní Hořice č.
4
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
 KUBKUS reality s.r.o. – žádost o změnu územního plánu obce Dolní Hořice – změna č. 4
(pila Prasetín – počet domů, velikost parcely, zastavěná plocha parcely, požadovat parcelu cca 1000
m2)
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy KUBKUS reality s.r.o. o změnu územního plánu obce
Dolní Hořice č. 4
Pro: 8
Proti:0
Zdržel: 1


Kateřinský Dvůr - ……………– žádost o změnu územního plánu obce Dolní Hořice. Změna č.
4
(rozsah - velikost fotovoltaické elektrárny + další využití pozemku).
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje žádost firmy Kateřinský dvůr o změnu územního plánu obce
Dolní Hořice č. 4
Pro: 2
Proti:5
Zdržel: 2
Žádost o odprodej části pozemku parc č.: 273/4 k.ú.: Oblajovice – přesunuta na další zasedání
Žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku parc. č.:11/1 k.ú.: D. Hořice cca 94 m2
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č.:11/1 k.ú.: D. Hořice cca 94
m2.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku parc. č.: 778/3 cca 64 m2 a části parcely č.: 788/4 cca
27 m2 a parcely st 72/2 o výměře 18 m2 v k.ú. D. Hořice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č.: 778/3 cca 64 m2 a části
parcely č.: 788/4 cca 27 m2 a parcely st 72/2 o výměře 18 m2 v k.ú.: D. Hořice
Pro: 8
Proti:0
Zdržel: 1
Žádost fyzické osoby o souhlas výstavbou stání pro auta na hranici obecního pozemku, parcela č.
768/1 k.ú.: Mašovice.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou stání pro auta na hranici obecního pozemku, parcela č.
768/1 k.ú.: Mašovice.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
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Žádost EG.D o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330066672/002-FIA .
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA-014330066672/002FIA.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost EG.D o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA001030060476/002-MEPR
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA001030060476/002-MEPR
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost SDH Pořín o půjčku na předfinancování dotačního titulu ve výši 200.000,- Kč
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje půjčku na předfinancování dotačního titulu ve výši 200.000,- Kč
pro SDH Pořín.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost firmy KUBKUS reality s.r.o., Tábor o odprodej části pozemku p.č. 834 kú. Prasetín cca 200
m2.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku p.č. 834 kú.
Prasetín cca 200 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0

4. Různé
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo projednalo výstavbu pergoly v D. Hořicích, připojení vrtu k.ú.: Mašovice a rekonstrukci
pohostinství v D. H. zahájit na podzim roku 2021.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou č. 3 územního plánu Obce Dolní Hořice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 3 územního plánu Obce Dolní Hořice.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výstavbou rybníků v rámci KPÚ Mašovice a s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o náhradě za rušenou část vodního díla.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
smlouvy o náhradě za rušenou část vodního díla.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel: 0

5. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 21:20 ukončil.
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