Zápis č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 11. 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Ob.Ú
v Dolních Hořicích.
Přítomno: 12 členů
Omluveni: 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. …………..ověřovateli zápisu byli navrženi p. ………….. a pí
…………..
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro:11
Proti: 0 Zdržel: 1
Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem jednání:
1. Zahájení, 2. Zpráva o činnosti, 3. Návrh rozpočtu 4. Žádosti, 5. Různé, 6. 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 za
poslední období. Obec se zabývala vyřizováním žádostí na posudky občanů naší obce pro potřeby
policie ČR, soudů a soc. správy.
V uplynulém období proběhli volby do PS ČR, volební účast byla okolo 61%.
Těstě před volbami proběhla na obecním úřadě kontrola hospodaření, kterou provedly
pracovnice kontrolního oddělení Jihočeského kraje. Kontrolou jsme prošli bez ztráty květiny, tudíž
s výborným výsledkem.
Za uplynuté období obec provedla závěrečné vyhodnocení akcí na opravu MK D. Hořice –
Mašovice 1 část a na opravu hřbitovní zdi v Hartvíkově. Dále byla čerpána dotace na vybavení KD
Dolní Hořice, kdy došlo k nákupu stolů, židlí, venkovního posezení a vybavení kuchyňky – tj. mycí
stlů, lednice, sporák, myčky, mikrovlnka, varná konvice, digestoř. V nynější době je podána žádost o
proplacení na místní akční skupinu Krajina srdce ve výši 300.000,- Kč. Byla podána žádost na
zlepšení bezpečnosti dopravní infrastruktury v obci a to osazení dopravní značkami. Žádost prošla
kontrolou na Mas Krajina srdce, ale SZIF nám žádost vrátil. V nynější době probíhá proti rozhodní
SZIFu odvolání jak ze strany obce tak také MAS. Dále byla podána žádost na zpracování projektové
dokumentace na připojení vrtu pitné vody na vodojem v Mašovicích. Byla nám přislíbena dotace na
rekonstrukci rybníku v Horních Hořicích, nyní se zpracovává dokumentace k výběrovému řízení.
Pokud se nic nezmění, mohlo by se v 1. pol. 2022 začít s rekonstrukcí. V Horních Hořicích bylo
vysázena alej ovocných strojů, kde jsme čerpali dotaci cca 200.000,- Kč. Znova budou podány žádosti
na opravu KD v D. Hořicích (hospoda) a na opravu MK D. Hořice – Mašovice, 2. část. Zde bude
nutné přepočítat náklady na tyto akce, protože jak všichni víte, ceny šly nahoru.
Obec provedla jednání ohledně zatrubnění potoka v D. Hořicích. SUS v případě zatrubnění
požaduje odvod dešťové vody z komunikace. Odbor ŽP nám neschválí zatrubnění potoka, neboť
v dnešní době se naopak zatrubněná koryta vrací zpět do původní stavu. V D. Hořicích není důvod
potok zatrubnit.
Stále probíhá výdej nádob na tříděný odpad – plast, papír, bio. Zbývá na skladě několik málo
nádob, kdo má ještě zájem, může se přihlásit. Tímto tříděním bylo vytříděno na skládce o 370 tun více
papíru a plastů než za rok 2020 tj. ze žlutých a modrých nádob. Biomasy bylo odvezeno 2044 tun.
Naopak u komunálního odpadu byl úbytek o 1712 tun oproti roku 2020. Interval svozu plastů byl
zkrácen o 1 týden tj. na 3 týdny. V příštím roce tyto nádoby již nebudou společností SOMPO
nakupovány.
V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní
Hořice byl zpracován návrh nového uspořádání pozemků a aktuální plán společných zařízení. S tímto
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aktualizovaným PSZ byl spor zástupců seznámen dne 15.11.2021. Poté bude nový stav pozemků
zapsán do katastru nemovitostí. V Oblajovicích v rámci KPÚ byly dokončeny polní cesty.
V Mašovicích zahájil pozemkový úřad přípravné práce na výstavbu rybníků a tůní.
V Kladrubech byl po delších problémech zkolaudován chodník, nyní nás čeká vypořádání
pozemků pod chodníkem. V nynější době byla provedena kontrola chodníku pana Dvořáka, kde byly
shledány vady. (propady zámkové dlažby, špatný spád rygolníku, který majiteli nemovitosti nevadil),
byla podána žádost k projektantovi na řešení odvedení půdní vlhkosti okolo zdiva rodinného domu.
Toto již projektant vyřešil. Firma na přelomu listopadu-prosince provede opravu chodníku.
Krajský úřad Jihočeského kraje na příští rok připravuje dotační titul na vítání občánků, kdy
KÚ u příležitosti vítání občánků vyplatí finanční částku ve výši rovné částce, kterou daruje obec –
max 5.000,- Kč. Do toho systému se musí obec přihlásit.
3. Návrh rozpočtu na rok 2022
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Dolní Hořice na rok 2022 a návrh rozpočtu
sociálního fondu na rok 2022.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Dolní Hořice na rok 2022 a rozpočet sociálního
fondu na rok 2022.
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
4. Žádosti
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaných návrh KPÚ Kladruby
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje KPÚ Kladruby
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost pana ………….. o odprodej parcely č. 72/2 o výměře 18 m2 jedná se o stavební parcelu pod
garáží a dřevníkem v H. Hořicích u potoka. Dále na tuto stavební parcelu navazuje část parcely 788/3
o výměře 64 m2 a část parcely č. 788/4 o výměře 27 m2.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej parcely č. 72/2 o výměře 18 m2 jedná se o stavební
parcelu pod garáží a dřevníkem v H. Hořicích u potoka. Dále na tuto stavební parcelu navazuje část
parcely 788/3 o výměře 64 m2 a část parcely č. 788/4 o výměře 27 m2. Cena za stavební parcely 100,Kč + 21% DPH, ostatní 50,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost …………..o odprodej pozemku parcela č.: 273/4 kú Oblajovice. Pan ………….. je vlastníkem
nemovitosti čp. 14 Oblajovice, parcelu, kterou chce koupit je součásti jeho dvora.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parcela č.: 273/4 kú Oblajovice. Cena 100,kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem.
Žádost p. ………….. o odprodej pozemku. p.č.: 301/1 kú Hartvíkov.
Usnesení: Zastupitelstvo v nynější době nehodlá pozemek prodat.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost p. …………..o odprodej části parcely č. 11/1 kú D. Hořice cca 100 m2
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části parcely č. 11/1 kú D. Hořice cca 100 m2, cena 100,Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost Polánka, z.s. o finanční příspěvek na pořízení techniky na protahování lyžařských tras.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro spolek Polánka, z.s. ve výši 4.000,- Kč
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. o finanční příspěvek.
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro ZŠ a MŠ a poskytovatel sociální služeb, Kaňka
o.p.s. ve výši 4.000,- Kč
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost Farní charity Pacov o finanční příspěvek.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Farní charitu Pacov ve výši 25.000,- Kč
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost o pronájem bytu v D. Hořicích č.p. 31 – p. ………….. a pí ………….. – podmínka přihlásit
k TP, smlouvu max na 1 rok, výpověď 1 měsíc.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu č.p. 31 v D. Horičích. Na dobu jednoho roku,
podmínka přihlásit k TP, výpověď 1 měsíc.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0

5. Různé
Starosta předložil zastupitelstvu výběrové řízení na dopravní značení.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy PasProRea,s.r.o. s cenou
367.744,- Kč + 21% DPH
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu plán inventur na rok 2021
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2021
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil žádost pana doktora Návary o přístup do obecní kroniky v archivu Třeboň.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje možnost přístupu do obecní kroniky v archivu Třeboň.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu č. PVL-1365/2020/SML s Povodím Vltavy, státní
podnik.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu č. PVL-1365/2020/SML s Povodím Vltavy, státní
podnik.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu Plán činnosti kontrolního a finančního výboru pro rok 2022.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Plán činnosti kontrolního a finančního výboru pro rok 2022.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí fin. daru pro SDH Pořín a SDH Mašovice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí fin. daru pro SDH Pořín a SDH Mašovice ve výši
5.000,- Kč
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
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Starosta předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí fin. daru pro Včelařský svaz Chýnov.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí fin. daru pro Včelařský svaz Chýnov ve výši 4.000,Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0

Starosta předložil zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Hořice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Hořice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0

Starosta předložil zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0

Starosta předložil kalkulaci vodné/stočné cenu pro rok 2022.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodné/stočné cenu pro rok 2022. Navýšení vodného o 2,Kč/m3 a stočného o 1,- Kč/m3.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu podání žádostí o dotace:
- na akci Obnova povrchu komunikace Dolní Hořice – Mašovice, Úsek 2
- na akci Stavební úpravy objektu na prac. č. 7/4
- na dotaci z POV
- na komunikaci v Hartvíkově
- na VPP
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotace:
- na akci Obnova povrchu komunikace Dolní Hořice – Mašovice, Úsek 2
- na akci Stavební úpravy objektu na prac. č. 7/4
- na dotaci z POV
- na komunikaci v Hartvíkově
- na VPP
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil žádost o pokácení havarijních stromů p.č. 1030 Kú. Prasetín. Jedná se o modřín a
lípů.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se pokácením 1 ks modřínu a 1 ks lípy.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil návrh zařazení komunikací na p.č. 400/4, 400/5 a 400/6 kú. Kladruby do pasportu
jako místní komunikaci.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s zařazením komunikací na p.č. 400/4, 400/5 a 400/6 kú. Kladruby
do pasportu jako místní komunikaci.
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Pro: 12

Proti:0

Zdržel: 0

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní Hořice
byl zpracován návrh nového uspořádání pozemků a aktuální plán společných zařízení. S tímto
aktualizovaným PSZ byl spor zástupců seznámen dne 15.11.2021.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný PSZ zpracovaný v rámci KoPÚ Kladruby
s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní Hořice.
Pro: 12
Proti:0
Zdržel: 0
Pí …………..– návrh na osazení světla – nouzový východ KD v D. Hořicích.
Pí …………..– vyčištění a oprava okapů – autobusová zastávka v H. Hořice

6. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních, do nového
roku hodně zdraví a osobní spokojenosti a zasedání ve 21:25 ukončil.
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