Zápis č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 3. 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Ob.Ú
v Dolních Hořicích.
Přítomno: 11 členů
Omluveni: p. ………... pí ………..., 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 p ………....
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro:11
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:11

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.
Začátek roku proběhla kontrola čerpání dotace na vybavení KD Dolní Hořice, kdy došlo
k nákupu stolů, židlí, venkovního posezení a vybavení kuchyňky – tj. mycí stolů, lednice, sporák,
myčky, mikrovlnka, varná konvice, digestoř. Tato kontrola byla provedena pracovníkem Státního
zemědělského intervenčního fondu a trvala 3 hodiny. Kontrolovány byly všechny nakoupené věci,
výrobní štítky, doklady o shodě a faktury včetně úhrad a zaúčtování. K dnešnímu dni jsme již obdržely
proplacenou dotaci a peníze tj. 278 tis. máme na účtu u ČNB.
Další kontrola ze SZIFu proběhla v obdobném duchu u SDH Mašovice a dopadla také dobře.
Tu samou kontrolu čeká SDH Pořín.
Při této příležitosti bych Vás chtěl informovat, že letošního roku MASka vypíše dotační titul
na vybavení kluboven a podporu spolků při jejich klubové činnosti. Každá organizace může podat
jenom jednu žádost. Dotace je 80% Je třeba této možnosti využít a podat žádosti neboť rozpočet obce
je v této oblasti omezen. V příštích letech MASka tento dotační titul nebude vypisovat, neboť bude
zaměřena na podnikatele a soukromé zemědělce.
Další kontrola, která u obce proběhla, byla kontrola hospodaření obce za rok 2021. Kontrola
proběhla elektronickou formou, kdy se všechny doklady skenovaly a posílaly e-mailem, o to to bylo
složitější. Kontrola proběhla bez ztráty květiny, nebylo shledáno vad a nedostatků.
Probíhaly práce v lesním hospodářství, kdy bylo těženo kůrovcové dřevo a likvidován klest.
Obec podala žádost o dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity v lesích, tato žádost byla
vyřízena, ale vzhledem k velkému počtu žádostí byla krácena o 50%. Obdrželi jsme cca 670 tis.Kč .
Letošního roku nás čeká velká příprava na zalesnění, což si vyžádá velké množství sazenic,
které momentálně nejsou na trhu, ale i hodně lidské práce. Zde by obci mohli pomoci spolky v obci.
Proběhlo výběrové řízení na revitalizaci vodní nádrže v Horních Hořicích. Bylo obesláno 5
firem. Obdrželi jsme 4 nabídky, za tímto účelem byla jmenována pětičlenná výběrová komise ve
složení: p. ………..., p. ………..., Pí ………..., Ing. ………... a p. ……….... Po otevření obálek byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka s nejnižší cenou firma ZVÁNOVEC a.s. s cenou
3.593.816,92 Kč bez DPH, druhá byla firma 1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. s cenou
4.155.036,83 Kč bez DPH, třetí byla firma PL BEKO s.r.o. s cenou 4.253.666,10 Kč bez DPH a
čtvrtou byla firma HYDRO-KOV s.r.o. s cenou 4.777.777,00 Kč bez DPH.
Probíhá vybírání poplatků vodné, stočné, popelnice, pes. Platba poplatků již z větší části
probíhá převodem na účet.
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Obec za loňský rok vytřídila 12,55 t papíru, 21,28 t platů, 19,3 t skla, 1,11 t oděvů, 27,84 t
bioodpadu, komunálního odpadu 144,37 t a objemného odpadu 16,73 t. Můžeme říci že zavedením
barevných popelnic se nám snížila produkce komunálního odpadu na 193kg na občana a rok. Což je i
přes to dost vysoké číslo. Pro tento rok platí již maximální produkce 190kg na občana a rok a každý
rok toto bude klesat o 10 kg. Překročení bude znamenat vyšší odvod do státního fondu životního
prostředí a pro nás by to znamenalo razantnější navýšení poplatku pro občany. Je třeba odpad více
třídit. Každý rok přistavujeme kontejnery na objemný odpad, toho jsme loňského roku odvezli 16,73 t.
Zde se nechá hodně snížit, neboť pneumatiky zdarma odebírají firmy, které je prodávají, nebo které
provádějí servis. Tudíž je není nutné dávat do velkoobj. odpadu. Dále od letošního roku dle nového
zákona do velkoobj. nepatří dřevo a dřevěné zbytky z nábytku. Velkoobjemný odpad budeme odvážet
převážně od občanů s trvalým bydlištěm, chalupáři si tento odpad musí likvidovat v místě trvalého
bydliště, jelikož jejich odpady nám navyšují produkci odpadů na jednoho občana.
V nynější době již jsou rozebrány žluté popelnice, zbývají modré a hnědé, o tyto mohou
občané požádat.
V rámci pozemkových úprav byly zkolaudovány polní cesty v Oblajovicích, které tímto přišly
do majetku obce. Hodnota těchto cest je cca 7 mil Kč. Dále bylo zahájeno v rámci pozemkových úprav
stavební řízení na výstavbu rybníků a tůní v Mašovicích.

3. Žádosti
Žádost E.GD a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – přípojka NN Jan Černý, Chotčiny
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – přípojka NN ………...
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost ………... o vodovodní přípojku na parcelu č. 290 k.ú.: Pořín
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost ………... o vodovodní přípojku na parcelu č. 290 k.ú.: Pořín
Pro: 10
Proti:0
Zdržel: 1
Žádost fyzické osoby o odprodej části pozemku parcela č. 403/1 k.ú. Kladruby cca 10 m2
Pozemek je připlocen a hranice tvoří souběh s místní komunikací.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela č. 403/1 k.ú. Kladruby cca 10
m2
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost ………... z Mašovic o opravu na vodovodním řádu.
Usnesení: Nejedná se o přípojku z vodovodu pro veřejnou potřebu, přípojka je se vlastnictví majitele
nemovitosti. Obec k tomu nemá žádná práva a povinnosti.
Zastupitelstvo souhlasí s napojením nemovitosti na vodovod pro veřejnou potřebu za obvyklých
podmínek.
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost fyzické osoby z Mašovic o povolení vjezdu na pozemek parc. č.: 96/2 k.ú.: Mašovice
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost fyzické osoby z Mašovic o povolení vjezdu na pozemek
parc. č.: 96/2 k.ú.: Mašovice. Dle vyjádření Di Tábor.
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
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Žádost fyzické osoby o pronájem 25m2 pozemku p.č.: 403/6 k.ú. Kladruby.
Usnesení: Zastupitelstvo v nynější době nehodlá tento pozemek pronajmout.
Pro: 11 Proti:0
Zdržel: 0
Žádost pana ………... o změnu č. 4 územního plánu v k.ú. Oblajovice
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Ing. Pouchy o změnu č. 4 územního plánu v k.ú.
Oblajovice
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0

4. Různé

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Žádost o darování pozemku dílu „a“ odděleného z pozemku p.č. 370 o výměře 67 m2 dle GP č. 125122/2021 k.ú. Oblajovice (komunikace v rámci KPÚ)
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku dílu „a“ odděleného z pozemku p.č. 370 o
výměře 67 m2 dle GP č. 125-122/2021 k.ú. Oblajovice (komunikace v rámci KPÚ)
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta přeložil Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Hořice o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Hořice o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta seznámil zastupitelstvo s výběrovým řízením na akci Revidalizace vodní nádrže v Horních
Hořicích. Jako vítězná byla vybrána firma Zvánovec, a.s. s cenou 3.593.816,92 Kč bez DPH.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje jako vítěznou firmu Zvánovec, a.s.
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
Starosta předložil zastupitelstvu podání žádosti na MAS Krajina srdce o dotaci na stavbu pergoly u
KD v D. Hořicích.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na MAS Krajina srdce o dotaci na stavbu pergoly u
KD v D. Hořicích.
Pro: 11
Proti:0
Zdržel: 0
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Starosta seznámil zastupitelstvo s plánovaným obchvatem Kladrub a Lejčkova.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:15 ukončil.
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