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Měsíční plán: 

Ne 15. 9. 16:00 hodin – Žižkovo náměstí Trhové Sviny - POHÁDKA O ŽELEZNÉM VLKOVI – loutkové  

  představení pro děti i dospělé 

Út 17. 9. 20:00 hodin – Taneční sál KD T. Sviny – HONZA HRUBÝ „70“ 

St 18. 9. 18:00 hodin – Kulturně-spolkový dům Nové Hrady – muzejní přednáška „Střípky z historie osad 

Byňov, Štiptoň a Veveří ve světle historických dokumentů“ – přednáší Mgr. Alois Sassman 

Út 24. 9. 8,30 hodin – odjezd z autobusového nádraží – výlet pro seniory „Hluboká nad Vltavou“ – více  

  informací bude na plakátech – pořádá Komise pro kulturu a mládež 

St 25. 9. 19:00 hodin – KD T. Sviny – BRATŘI EBENOVÉ 

So 28. 9.  20:00 hodin – Taneční sál KD T. Sviny – Robert Křesťan a Druhá tráva 

So 28. 9. Hojná Voda – „Rožmberské roky … aneb v Hojné Vodě 420 let zpátky …, Sklářské slavnosti“ 
 

 

Otevření nově zrekonstruované kaple v Dlouhé Stropnici  

Vernisáž dvojjazyčné výstavy „Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí“. 

Slavnostního otevření nově zrekonstruované kaple Panny Marie Lurdské v neděli 25. 8. 2019 se zúčastnili 

představitelé obcí Horní Stropnice a rakouského Harbachu, místní obyvatelé, rodáci a řada čestných hostů z obou 

stran hranice. O hudební doprovod se postarala paní Jana Šulistová, DiS a její žákyně Štěpánka Čermáková. 

V interiéru kaple, která je majetkem Obecního úřadu v Horní Stropnici, proběhla vernisáž trvalé expozice, 

zaměřené na přiblížení zásadních událostí života obcí hornostropnického regionu v letech 1900-1970. Návštěvníci 

se prostřednictvím panelů na stěnách kaple mohou také seznámit s významnými osobnostmi regionu a jejich 

osudy.  

Starosta obce, Václav Kučera, poděkoval při této příležitosti všem, kdo se na opravě kaple i na přípravě 

výstavy podíleli, a popřál Dlouhé Stropnici a celému hornostropnickému regionu co nejvíce spokojených 

návštěvníků. 

Autorka celé expozice, paní Zora Tesařová, nezapomněla ani na ty nejmladší, kteří se svými rodiči  

Dlouhou Stropnici navštíví. Pro ně jsou v kapli připravené interaktivní hry a drobné dárky v podobě česko-

německého pexesa nebo záložek do knih. 

Kaple je pro zájemce o regionální historii otevřena denně a zdarma. 

 

          Marie Poláková 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva TJ Hraničář Horní Stropnice: 
 

Začíná nám sezona 2019/2020 a začínáme ji v novém opraveném zázemí, kdy se nám podařilo opravit 

šatny a sociální zařízení pro mužstvo mládeže a pro rozhodčí.  

Tento projekt „Oprava zázemí, šatny a sociálního zařízení TJ Hraničář Horní Stropnice“ se podařil díky dotaci 

Jihočeského kraje, který na opravu přispěl 80% z částky 278 750,- a zbylých 20% jsme uhradili z peněz TJ 

Hraničář H. Stropnice. Doufáme, že dotace do oprav zázemí na našem hřišti budou využívané, jak našimi členy, 

tak veřejností při různých akcích stropnických občanů. 

Teď, když jsme kabiny dali do stavu, kdy se za ně nemusíme v 21. století stydět, je na řadě další úkol. 

Naše hřiště jako jediné v širokém okolí je jen upravovanou loukou, kterou nám zanechaly předchozí generace. Za 

to jim patří velký dík, ale již neodpovídá hřištím, na kterých se hraje fotbal dnes. Proto výbor TJ má za úkol 

vyvinout aktivitu k nápravě, což nebude jednoduché, ale doufáme, že spolu  

s Obecním úřadem se nám to jistě podaří. 

 V neposlední řadě bych rád poděkoval všem 84 členům TJ za činnost, kterou vyvíjejí k zviditelnění naší 

obce v našem regionu i mimo něj. V letošní soutěži máme mužstvo mužů v okresní soutěži, družstvo znovu 

vzniklého dorostu v krajské soutěži a družstvo starší přípravky v okresním přeboru. Letos jsme taky pomohli 

našim kamarádům ze Suchdola nad Lužnicí, kdy jsme jim umožnili, aby jejich tři mládežnická mužstva hrála pod 

naším jménem soutěže Budějovicka. Protože v předešlých letech skončilo v ČR svou činnost přes 300 oddílů, 

myslíme si, že taková pomoc je potřebná. 

A nakonec bych chtěl jménem TJ Hraničář poblahopřát k významnému jubileu našemu dlouholetému 

kamarádovi, letitému hráči, trenérovi, funkcionáři, fanouškovi Vaškovi Kotrčovi. 

„Vašku, děkujeme a ať Ti to stále kope.“ 

 

Za výbor TJ Hraničář Horní Stropnice 

      Jindra Haňur 

 

 
 
 

 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

HORNÍ STROPNICE 
 

www.e-senior.czu.cz 

 

Evropské kulturní hodnoty 
Osnova 

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost 
zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny 
společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře? 
Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské 
hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým 
způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem? 
Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a 
náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných 
směrů. 
Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být 
definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním 
základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít 
relativizování mravních a etických záležitostí. 
Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské 
kultury dochází 
 
 
 

http://www.e-senior.czu.cz/


Rozsah kurzu: 
6 přednášek 
 

Podmínky úspěšného studia: 
 podmínky pro zařazení do studia: 

 žadatel je občanem ČR a má nárok na starobní, předčasný nebo invalidní důchod 

 na výši vzdělání nezáleží 

 vhodná je znalost práce na osobním počítači v rozsahu začátečník 
 účast minimálně na pěti přednáškách (80% účast) 
 vypracování šesti testů a závěrečného testu 
 
Studijní poplatek: 
400 Kč (může být snížen, protože OÚ Horní Stropnice uvedenou aktivitu finančně podporuje) 
 
Termín přednášek: 
9. 10., 23. 10., 6. 11, 20. 11., 4. 12, 18. 12. 2019 od 17:00 hodin v aule ZŠ a MŠ Horní Stropnice 
 
Termín uzavření kurzu: 
31. prosince 2019 
 
Další informace: 
 721 996 663 
 

Přijďte a pozvěte k zajímavému studiu i další známé! 

 
 

Informace z jednání V. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 

27. 6. 2019 

Číslo ZO: 5/2019 

Přítomno zastupitelů: 15 

Přítomno občanů:  19 

K bodu č. 1  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

a) návrh na ověřovatele zápisu: pí. Valentová, p. 

Golombek 

Výsledek hlasování: Pro: 11  Proti: pí. Raabová, 

p. Přibyl, p. Vlk  Zdržel se: pí. Smolenová  

Usnesení č. 71 bylo přijato. 

b) návrh na složení návrhové komise: pí. Raabová, 

p. Baláš, p. Vlk 

Výsledek hlasování:  Pro: 12     Zdržel se: pí. 

Raabová, pí. Smolenová, p. Vlk 

Usnesení č. 72 bylo přijato. 

Návrh programu V. veřejného zasedání ZO: 

1. Zahájení 

2. Informace z jednání rady obce č. 7 – 9/2019 

3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva 

obce č. 4/2019 

4. Projednání a schválení závěrečného účtu 

obce za rok 2018 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

6. Ustanovení osadních výborů 

7. Vydání změny č. 5 ÚP Horní Stropnice a 

změny č. 1 RP Dobrá Voda 

8. Schválení plánu společných zařízení v rámci 

KoPÚ pro kat. území Bedřichov u Horní 

Stropnice 

9. Revokace usnesení č. 412 ze dne 30. 8. 2018 

10. Revokace usnesení č. 28 ze dne 13. 12. 2018 

a č. 55 ze dne 7. 3. 2019 

11. Schválení prodeje pozemku p. č. 792 v kat. 

Území Hojná Voda pro mž. Jeřábkovi 

z Ivančic 

12. Dispozice s obecním majetkem 

13. Diskuse 

14. Závěr jednání 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 

předložený návrh programu jednání                         

zastupitelstva. 

Výsledek hlasování:  Pro: 15     

Usnesení č. 73 bylo přijato. 

K bodu č. 2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace 

z jednání rady obce č. 7/2019, 8/2019, 9/2019. 

Příloha č. 3 

K bodu č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o 

plnění usnesení ZO č. 4 

Příloha č. 4 

K bodu č. 4 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní 

Stropnice schvaluje celoroční hospodaření obce a 

závěrečný účet obce za rok 2018 včetně „Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2018“ bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro: 14    

   Zdržel se: p. Přibyl  

Usnesení č. 74 bylo přijato. 

Příloha č. 5 

K bodu č. 5 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní 

Stropnice schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

Výsledek hlasování:  Pro: 14     

Zdržel se: p. Přibyl   

Usnesení č. 75 bylo přijato. 

Příloha č. 6 

K bodu č. 6 

Návrh na usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje počet 

členů osadních výborů na 3 členy 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje do 

funkce předsedy osadního výboru 

v osadě: 

a) Dlouhá Stropnice, Šejby, Paseky  

   Jiří Tichý 

b) Světví, Humenice   

   Ing. Václav Přibyl 

c) Svébohy, Střeziměřice, Olbramov, Meziluží, 

Vesce   Oldřich Raab 

d) Dobrá Voda, Hojná Voda, Staré Hutě, 

Chlupatá Ves   Ing. Kateřina Kurz 

III. Zastupitelstvo obce potvrzuje členy 

osadních výborů 

a) Dlouhá Stropnice, Šejby, Paseky     

Jiří Tichý, Jan Frdlík, Oldřich Doležel 

b) Světví, Humenice     

Ing. Václav Přibyl, Rostislav Domanský, 

Lenka Šabatková 

c) Svébohy, Střeziměřice, Olbramov, Meziluží, 

Vesce    

Oldřich Raab, Lenka Sýkorová,  

Vratislav Vlásek 

d) Dobrá Voda, Hojná Voda, Staré Hutě, 

Chlupatá Ves   

Ing. Kateřina Kurz, Jiří Frimmel,  

Ing. Ludmila Křížová 

Výsledek hlasování:  Pro: 15      

Usnesení č. 76 bylo přijato. 

Příloha č. 7 

K bodu č. 7 

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Horní Stropnice 

vydává opatřením obecné povahy č. 

1/2019 změnu ÚP Horní Stropnice. 

2. Zastupitelstvo obce Horní Stropnice 

vydává opatřením obecné povahy č. 

2/2019 změnu č. 1 RP Dobrá Voda. 

Výsledek hlasování:  Pro: 15     

Usnesení č. 77 bylo přijato. 

Příloha č. 8 

K bodu č. 8 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní 

Stropnice schvaluje plán společných zařízení 

v rámci KoPÚ pro kat. území Bedřichov u Horní 

Stropnice. 

Výsledek hlasování:  Pro:  15    

Usnesení č. 78 bylo přijato. 

Příloha č. 9 

K bodu č. 9 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Revokaci usnesení zastupitelstva č. 412 

(Prodat pozemek parc. č. 88/1, ost. plocha o 

výměře dle GP, v katastru území Horní 

Stropnice p. Petru Kubrovi, Želivecká 9, 

Praha 10, za cenu 50,- Kč/m²) 

Výsledek hlasování:  pro: 14  

Usnesení č. 412 bylo přijato. 

2. Prodat pozemek parc. č. 88/5, ost. plocha, o 

výměře 208 m² v kat. území Horní Stropnice 

(pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. 

č. 88/1 v kat. území Horní Stropnice  

na základě GP č. 783-65b/2018, schváleným 

KÚ dne 18. 10. 2018), pí Tereze Kandlové, 

Přetlucká 1, Praha 10, za cenu 50,- Kč/m². 

Výsledek hlasování:  Pro: 13   

  Zdržel se: pí. Raabová, p. Vlk 

Usnesení č. 79 bylo přijato. 

Příloha č. 10 

K bodu č. 10 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: 

A) 

1. Revokaci usnesení zastupitelstva č. 28 

(ZO schvaluje prodat pozemek parc. č. 

1149/20, ost. plocha, o výměře 56 m
2
, 

v kat. území Dlouhá Stropnice Anně 

Lejskové, bytem Dlouhá Stropnice 161, 

374 01 Horní Stropnice, za cenu 20,- 

Kč/m² (návrh p. Vlka). 

Výsledek hlasování: Pro: 11   

Zdržel se: Golombek 

Usnesení č. 28 bylo přijato. 

2. Prodat pozemek parc. č. 1149/20, ost. 

plocha, o výměře 56 m
2
 v kat. území 

Dlouhá Stropnice pí. Václavě Veselé, 

Vyšný  142, 381 01 Český Krumlov, za 

cenu 20,- Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 13 Zdržel se: pí 

Raabová, p. Přibyl 

Usnesení č. 80 bylo přijato. 

B) 

1) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 55 

(ZO schvaluje prodat pozemek parc. č. 

2529, TTP, o výměře 582 m
2
 v kat. území 



Dlouhá Stropnice Anně Lejskové, bytem 

Dlouhá Stropnice 161, 374 01 Horní 

Stropnice za cenu 190,81Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 10    

Zdrželi se: pí. Raabová, pí. Valentová,  

p. Szypula 

Usnesení č. 55 bylo přijato. 

2. Prodat pozemek parc. č. 2529, TTP, o 

výměře 582 m
2
 v kat. území Dlouhá 

Stropnice pí. Václavě Veselé, Vyšný  142, 

381 01 Český Krumlov, za cenu 190,81,- 

Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 13 

  Zdržel se: pí Raabová, p. Přibyl 

Usnesení č. 81 bylo přijato. 

Příloha č. 11 

K bodu č. 11 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 

prodat pozemek parc. č. 792, TTP,  

o výměře 1507 m
2
 v kat. území Hojná Voda mž. 

Ing. Oldřichu a Vladimíře Jeřábkovým, bytem 

Polní 9, 664 91 Ivančice za nabídnutou cenu 

„709 065,- Kč“ (poznámka: u stavební části 

pozemku bude připočítána 21% sazba DPH, 

tudíž kupní smlouva bude obsahovat výslednou 

cenu za nemovitost 850 815,-Kč, mž. Jeřábkovi 

s výslednou cenou souhlasí).    

Výsledek hlasování:  Pro:   15   

Usnesení č. 82 bylo přijato. 

Příloha č. 12 

K bodu č. 12 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: 

A.        Prodej pozemků 

1) Neprodat pozemek parc. č. 868, TTP, o 

výměře dle GP v kat. území Hojná Voda  

mž. Václavu Tupému, Panská 179/17, 370 

01 České Budějovice a Ludmile Tupé, 

Hojná Voda 55, 374 01 Horní Stropnice 

(důvod: jedná se o zemědělsky 

obhospodařovaný pozemek) 

Výsledek hlasování: Pro: 11   

Zdržel se: pí Raabová, pí. Smolenová, p. 

Přibyl, p. Vlk 

  Usnesení č. 83 bylo přijato. 

2) Neprodat pozemek parc. č. 674, ost. 

plocha, o výměře dle GP v kat. území 

Šejby  

p. Jiřímu Šemrovi, Šejby 35, 374 01 Horní 

Stropnice (důvod: při další větší 

aktualizaci ÚP, možná změna funkce 

pozemku na zastavitelnou plochu pro 

výstavbu RD). 

Výsledek hlasování: Pro: 14  

 Zdržel se: pí. Smolenová 

Usnesení č. 84 bylo přijato. 

3) Neprodat pozemek parc. č. 443/8,  

zahrada, o výměře 557, pozemek parc. č. 

804, ost. plocha, o výměře 1767 m
2
 v kat. 

území Šejby pí. Veronice Lagronové, J. Š. 

Baara 1783/28, 370 01 České Budějovice 

(důvod: vhodnější bude do budoucna 

prodat pozemek parc. č. 443/8 vlastníku 

nemovitosti st. 45 k. ú. Šejby a další 

pozemky zachovat ve vlastnictví obce pro 

možnou budoucí realizaci obecních 

záměrů). 

Výsledek hlasování: Pro: 15   

Usnesení č. 85 bylo přijato. 

Prodat pozemek parc. č. 770, ost. plocha, 

o výměře 507 m
2
 v kat. území Šejby  

pí. Veronice Lagronové, J. Š. Baara 

1783/28, 370 01 České Budějovice za 

cenu 35,- Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 15  

     Usnesení č. 86 bylo přijato. 

4) Neprodat pozemek parc. č. 692, TTP, o 

výměře 4807 m
2
, v kat. území Šejby  

Ing. Petru Bálekovi (důvod: jedná se o 

zemědělsky obhospodařovaný pozemek). 

Výsledek hlasování: Pro: 15        

Usnesení č. 87 bylo přijato. 

5) Prodat pozemek parc. č. 1804, orná půda, 

o výměře 350 m
2
 v kat. území Rychnov  

u Nových Hradů mž. Telekešovým, 

Rychnov u Nových Hradů 61, 374 01 

Horní Stropnice za cenu 181,70 Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 14   

  Zdržel se: p. Kalvas 

Usnesení č. 88 bylo přijato. 

6) Prodat pozemek parc. č. 1214/4, TTP, o 

výměře dle GP v kat. území Dlouhá 

Stropnice p. Václavu Koukolovi, Hranice 

43, 374 01 p. Trhové Sviny, za cenu 35,- 

Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 15 

    Usnesení č. 89 bylo přijato. 

7) Prodat pozemek parc. č. 1129, ost. 

plocha, o výměře 530 m
2
 a pozemek parc.  

č. 2324/2, ost. plocha, o výměře 268 m
2
 

v kat. území  Dlouhá Stropnice mž. 

Zdeňku a Martě Kotrčovým, Dlouhá 

Stropnice 112, 374 01 Horní Stropnice, za 

cenu  

35,- Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 14 

  Zdržel se: pí. Valentová 

Usnesení č. 90 bylo přijato. 

8) Prodat pozemek parc. č. 2497/10, ost. 

plocha, o výměře dle GP, v kat. území 

Svébohy pí. Romaně Brabcové, Olbramov 

55, 374 01 Horní Stropnice, za cenu dle 

úředního odhadu 179,43 Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 15 

    Usnesení č. 91 bylo přijato. 



9) Prodat pozemek parc. č. 2647/2, ost. 

plocha, o výměře 85 m² za cenu 179,43 

Kč/m² 

a pozemek parc. č. 2647/1, ost. plocha, o 

výměře dle GP za cenu 35,- Kč/m², vše 

v kat. území Svébohy p. Jiřímu 

Maršálkovi, Humenice 33, 374 01 Horní 

Stropnice. 

Výsledek hlasování: Pro: 15 

     Usnesení č. 92 bylo přijato. 

10) Neprodat pozemek parc. č. 2276/4, ost. 

plocha, o výměře dle GP v kat. území 

Horní Stropnice mž. Rostislavu a Aleně 

Domanským, Světví 252, 374 01 Horní 

Stropnice. 

Výsledek hlasování: Pro: 13    

Zdržel se: pí. Tesařová, p. Vaněček 

Usnesení č. 93 bylo přijato. 

11) Neprodat pozemek parc. č. 1203/7, 

TTP, o výměře dle GP a pozemek parc. 

č. 2126/1, zahrada, o výměře dle GP vše 

v kat. území Horní Stropnice mž. 

Františku  

a Zdeně Horníkovým, Světví 29, 374 01 

Horní Stropnice. 

Výsledek hlasování: Pro: 13 

Zdržel se: pí. Tesařová, p. Vaněček 

Usnesení č. 94 bylo přijato. 

12) Prodat pozemek parc. č. 45/1, TTP, o 

výměře dle GP a pozemek parc .č. 45/2,  

ost. plocha, o výměře dle GP vše v kat 

území Horní Stropnice pí. Mileně 

Kubíčkové, Horní Stropnice 211, 373 35 

Horní Stropnice, za cenu 35,- Kč/m². 

Výsledek hlasování: Pro: 14 

Zdržel se: pí. Raabová 

Usnesení č. 95 bylo přijato. 

13) Prodat část pozemku parc. č. 50, TTP, o 

výměře dle GP v kat. území Meziluží za 

cenu 174,87 Kč/m² a neprodat pozemek 

parc. č. 1279/4, ost. plocha, o výměře 

273 m
2
 též v kat. území Meziluží pí. 

Martině Zikešové, Fr. Ondříčka 

32/1004, 370 11 České Budějovice 

(důvod: pozemek parc. č. 1279/4 

zajišťuje mapově přístup  

pro nemovitosti p. č. 46/2 v kat. území 

Meziluží atd.). 

Výsledek hlasování: Pro: 15 

Usnesení č. 96 bylo přijato. 

B.        Směny pozemků 

1. Směnit obecní pozemek parc. č. 198/11, 

TTP, o výměře 43 m
2
 a pozemek parc. č. 

529, TTP, o výměře 423 m
2
 vše v kat. 

území Dobrá Voda u Horní Stropnice  

za pozemek parc. č. 551, TTP, o výměře 

164 m
2
 a pozemek parc. č. 547, ost. 

plocha,  

o výměře dle GP vše v kat. území  Dobrá 

Voda u Horní Stropnice a ve vlastnictví 

Rodiny Panny Marie, Husova 2, 373 33 

Nové Hrady, směna dohodnuta jako 

bezúplatná 

Výsledek hlasování: Pro: 15 

     Usnesení č. 97 bylo přijato. 

2. Směnit obecní pozemek parc. č. 1145, 

TTP, o výměře dle GP a pozemek parc.  

č. 1134/1, TTP, o výměře dle GP vše 

v kat. území Dlouhá Stropnice za 

pozemek parc. č. 1141, TTP, o výměře dle 

GP v kat. území Dlouhá Stropnice a ve 

vlastnictví Ladislava Kalvase, Dlouhá 

Stropnice 58, 374 01 Horní Stropnice a 

Václava Kalvase, Horní Stropnice 32, 373 

35 Horní Stropnice, každý je vlastníkem 

z 1/2, směna dohodnuta s doplatkem ve 

prospěch bratrů Kalvasových ve výši 

8 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 12  

Zdržel se: p. Kalvas, p. Přibyl, p. Vlk 

Usnesení č. 98 bylo přijato. 

C.        Výkupy pozemků 

1. Vykoupit pozemek parc. č. 208/1, ost. 

plocha, o výměře dle GP a pozemek parc.  

č. 209, ost. plocha, o výměře dle GP vše 

v kat. území Horní Stropnice od ČR – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, za cenu dle úředního 

odhadu. 

Výsledek hlasování: Pro: 15    

Usnesení č. 99 bylo přijato. 

Příloha č. 13 

 

K bodu č. 13 

Diskuse 

Bylo vzneseno několik dotazů od zastupitelů a 

občanů, na některé bylo odpovězeno a zůstaly 

dotazy, které je nutné dořešit. 

K bodu č. 14 

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva  

v 19.45 hod. 

Václav Kučera, starosta           

Ing. František Vaněček, místostarosta 

 

Informace z jednání Rady obce Horní Stropnice 

konané dne 15. 7. 2019 

Číslo rady: 11/2019 

Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček,  

PaedDr. Baláš, pí. Tesařová 

Omluveni: Mgr. Golombek 



Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 

10/2019 ze dne 18. 6. 2019 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 

9/2019 

3. Žádost pí. Věry Martanové, Horní 

Stropnice 208 

4. Zápis ze schůze OV Hojná Voda 

5. Informace Krajské hygienické stanice 

Jčk o zahájení kontroly 

6. Schválení smlouvy o výpůjčce a 

následném darování 

7. Schválení smlouvy č.: 1030051911/003 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Horní Stropnice 

„budoucí povinná“ a E.ON Distribuce 

a.s. „budoucí oprávněná“ 

8. Dohoda o ukončení pachtovního vztahu 

k části předmětu pachtu ke smlouvě o 

pachtu ze dne 23. 4. 2012 mezi Obcí 

Horní Stropnice „propachtovatel“ a 

Wotan Forest, a.s. „pachtýř“ 

9. Cenová nabídka na projektové práce 

(stupeň projektu pro stavební povolení) 

na akci „Zaměření a stavební úpravy 

stávajícího objektu prodejny a hospody, 

parc. č. st. 36, k. ú. Rychnov u Nových 

Hradů“ 

10. Cenová nabídka na realizaci vytápění 

pro objekt č. p. 24 Rychnov u Nových 

Hradů 

11. Záměr pronajmout obecní nemovitosti 

v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice pro 

Tomáše Vacha a záměr pronajmout 

obecní nemovitosti v k. ú. Dlouhá 

Stropnice pro Radka Pilečka 

12. Žádost o pronájem „pacht“ obecních 

nemovitostí v k. ú. Meziluží, Bedřichov 

u Horní Stropnice, Svébohy, Horní 

Stropnice, Dlouhá Stropnice o celkové 

výměře 1 005 750 m
2
. 

13. Žádost o pronájem „pacht“ části obecní 

nemovitosti parc. č. st. 347 v k. ú. Horní 

Stropnice 

14. Žádost o pronájem „pacht“ části obecní 

nemovitosti parc. č. 1441/1 v k. ú. 

Rychnov u Nových Hradů  

15. Stavební, vodoprávní řízení, aj. 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program 

jednání schůze rady č. 11/2019. 

Usnesení č. 138/2019 bylo přijato 

K bodu č. 1 - Kontrola zápisu z jednání rady obce 

č. 10/2019 ze dne 18. 6. 2019 

Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání 

rady obce č. 10/2019 ze dne 18. 6. 2019. 

Usnesení č. 139/2019 bylo přijato 

K bodu č. 2 - Schválení rozpočtového opatření č. 

9/2019 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2019. 

Usnesení č. 140/2019 bylo přijato 

K bodu č. 3 - Žádost pí. Věry Martanové, Horní 

Stropnice 208 

 Rada obce obdržela žádost pí. Věry 

Martanové o přidělení bytu. Rada obce musí pí. 

Věru Martanovou opětovně upozornit, že žádost o 

přidělení bytu, která se podává na předepsaném 

formuláři je možno zaslat na obec až v době, kdy je 

o uvolnění bytu informována veřejnost 

prostřednictvím informačního listu obecního úřadu 

(příloha č. 2). 

Návrh na usnesení: Rada obce pověřuje 

místostarostu k odpovědi. 

Usnesení č. 141/2019 bylo přijato  

K bodu č. 4 - Zápis ze schůze OV Hojná Voda 

Rada obce se seznámila se zápisem ze schůze OV 

Hojná Voda (příloha č. 3).  

Rada obce bere zápis ze schůze OV Hojná Voda na 

vědomí. 

K bodu č. 5 - Informace Krajské hygienické 

stanice Jčk o zahájení kontroly 

Rada obce obdržela informaci od Krajské 

hygienické stanice Jčk o zahájení kontroly podle § 5 

odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole. 

Pracovníci krajské hygienické stanice budou 

kontrolovat dodržování jakosti koupací vody a 

hygienické požadavky na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích, venkovních 

hracích ploch (příloha č. 4). 

Rada obce bere informaci krajské hygienické stanice 

na vědomí.  

K bodu č. 6 - Schválení smlouvy o výpůjčce a 

následném darování 

 Rada obce se seznámila se smlouvou o 

výpůjčce a následném darování mezi Obcí Horní 

Stropnice „půjčitel“ a vlastníky rodinných domů ve 

správním obvodu obce „výpůjčitel“. Předmětem 

smlouvy je bezúplatné zapůjčení nádob o objemu 

240 l na papír, plast a bioodpad na dobu 5 let, kde po 

uplynutí lhůty se výpůjčitel stane vlastníkem výše 

zmiňovaných nádob (příloha č. 5). 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít 

smlouvy o výpůjčce a následném darování 

s vlastníky rodinných domů ve správním obvodu 

obce a k podpisu smluv pověřuje správce obecního 

majetku p. Pavla Zifčáka. 



Usnesení č. 142/2019 bylo přijato 

K bodu č. 7 - Schválení smlouvy č.: 

1030051911/003 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice 

„budoucí povinná“ a E.ON Distribuce a.s. 

„budoucí oprávněná“ 

 f. E.ON Distribuce a.s. bude na pozemcích 

obce realizovat stavbu po názvem „Svébohy, 

K 3005/1 - kabel NN“. Rada obce navrhuje uzavřít 

smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že věcné břemeno 

bude zřízeno za úplatu, a to ve výši 10 000,- Kč bez 

DPH (příloha č. 6).   

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje místostarostu k podpisu 

smlouvy. 

Usnesení č. 143/2019 bylo přijato 

K bodu č. 8 - Dohoda o ukončení pachtovního 

vztahu k části předmětu pachtu ke smlouvě o 

pachtu ze dne 23. 4. 2012 mezi Obcí Horní 

Stropnice „propachtovatel“ a Wotan Forest, a.s. 

„pachtýř“ 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít 

dohodu o ukončení pachtovního vztahu k části 

předmětu pachtu ke smlouvě o pachtu ze dne 23. 4. 

2012 a pověřuje místostarostu k podpisu. 

Usnesení č. 144/2019 bylo přijato 

K bodu č. 9 - Cenová nabídka na projektové 

práce (stupeň projektu pro stavební povolení) na 

akci „Zaměření a stavební úpravy stávajícího 

objektu prodejny a hospody v 1. NP, parc. č. st. 

36, k. ú. Rychnov u Nových Hradů“ 

 Obec poptala celkem tři projektanty s tímto 

výsledkem  (příloha č. 8): 

- Martin Latislav, dipl. tech. 296 450,- 

Kč vč. DPH 

- Ing. Miroslav Šťastný  370 000,- 

Kč vč. DPH 

- Ing. Hana Konopová  325 000,- 

Kč vč. DPH 

Rada obce navrhuje, aby projektové práce byly 

objednány u p. Martina Latislava, dipl. tech.. 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje místostarostu k sepsání 

objednávky. 

Usnesení č. 145/2019 bylo přijato 

K bodu č. 10 - Cenová nabídka na realizaci 

vytápění pro objekt č. p. 24 Rychnov u Nových 

Hradů 

 Obec poptala celkem tři firmy (firmy dle 

prohlídky objektu nacenily následující: výměna 

otopných těles celého objektu, nové rozvody v 1. 

NP, tepelné čerpadlo + elektrokotel) s tímto 

výsledkem (příloha č. 9).  

- Vetom s.r.o.  745 299,- vč. DPH 

- PVT KAŇKA s.r.o. 720 043,- vč. DPH 

- Jan Hekrdla  744 485,- vč. DPH 

Rada obce navrhuje, aby topenářské práce 

zrealizovala f. PVT KAŇKA s.r.o.. 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 146/2019 

K bodu č. 11 - Záměr pronajmout obecní 

nemovitosti v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice 

pro Tomáše Vacha a záměr pronajmou obecní 

nemovitosti v k. ú. Dlouhá Stropnice pro Radka 

Pilečka 

Od 27. 6. 2019 – 15. 7. 2019 byl zveřejněn 

záměr pronajmout pozemek parc. č. 461/2 v k. ú. 

Bedřichov u Horní Stropnice a nemovitosti patřící do 

areálu koupaliště. Během zveřejnění záměru se z řad 

veřejnosti nikdo jiný nepřihlásil, a proto rada obce 

navrhuje následující: uzavřít pachtovní smlouvu 

k pozemku parc. č. 461/2 v k. ú. Bedřichov u Horní 

Stropnice s p. Tomášek Vachem, Horní Stropnice 

250 na dobu určitou a to pěti let ve výši pachtovného 

3000,-Kč/ha/rok a uzavřít smlouvu o nájmu k areálu 

koupaliště se stávajícím nájemcem p. Radkem 

Pilečkem, Budovatelská 1005, 374 01 Trhové Sviny 

na dobu určitou a to pěti let a výši nájemného zvýšit 

o 10%. (příloha č. 10).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje místostarostu k sepsání a 

podpisu smluv. 

Usnesení č. 147/2019 bylo přijato 

K bodu č. 12 - Žádost o pronájem „pacht“ 

obecních nemovitostí v k. ú. Meziluží, Bedřichov 

u Horní Stropnice, Svébohy, Horní Stropnice, 

Dlouhá Stropnice o celkové výměře 1 005 750 m
2
 

f. 1. jihočeská zemědělská a. s. žádá o prodloužení 

pachtovní smlouvy uzavřené dne 2. 1. 2015. 

Předmětem pachtu jsou pozemky  v kat. území 

Meziluží, Bedřichov u Horní Stropnice, Svébohy, 

Horní Stropnice, Dlouhá Stropnice o celkové výměře 

1 005 750 m
2
. Rada obce navrhuje zveřejnit výše 

uvedený záměr a pověřuje místostarostu ke 

zveřejnění na kamenné i elektronické úřední desce 

obce (příloha č. 11).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh. 

Usnesení č. 148/2019 bylo přijato 

K bodu č. 13 - Žádost o pronájem „pacht“ části 

obecní nemovitosti parc. č. st. 347 v k. ú. Horní 

Stropnice 

P. Lukáš Szitka, pí. Dana Hájková, pí. Štěpánka 

Koryťáková a p. Stanislav Bušta všichni trvale 



bytem v Horní Stropnici žádají o pronájem části 

pozemku parc. č. st. 347 v k. ú. Horní Stropnice 

(pozn.: p. Lukáš Szitka a pí. Dana Hájková žádají o 

stejnou část předmětného pozemku). Rada obce 

navrhuje zveřejnit výše uvedený záměr a pověřuje 

místostarostu ke zveřejnění na kamenné i 

elektronické úřední desce obce (příloha č. 12).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh. 

Usnesení č. 149/2019 bylo přijato 

K bodu č. 14 - Žádost o pronájem „pacht“ části 

obecní nemovitosti parc. č. 1441/1 v k. ú. Rychnov  

u Nových Hradů 

P. František Trčka trvale bytem v Rychnově u 

Nových Hradů žádá o pronájem části pozemku parc. 

č.  1441/1 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů. Rada 

obce navrhuje zveřejnit výše uvedený záměr  

a pověřuje místostarostu ke zveřejnění na kamenné i 

elektronické úřední desce obce (příloha č. 13).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh. 

Usnesení č. 150/2019 bylo přijato 

K bodu č. 12 - Stavební, vodoprávní řízení, aj. 

- společný souhlas „Rodinný dům s terasou, 

parkovacím stáním a přípojkami, k. ú. 

Dlouhá Stropnice“ (vyřizuje MěÚ Nové 

Hrady, stavební úřad), 

- stanovisko „Svébohy, K 3005/1 – kabel NN 

“ (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor 

dopravy a sil. hospodářství), 

- oznámení o zahájení správního řízení „zásah 

do významného krajinného prvku a povolení 

vypuštění kachen do honitby v k. ú. 

Rychnov u Nových Hradů“ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor životního prostředí), 

- závazné stanovisko „Čerpací stanice v areálu 

Světví – 1. jihočeská zemědělská a.s.“ 

(vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor 

životního prostředí), 

- rozhodnutí „Schválení plánu opatření pro 

případ havárie pro únik závadných látek – 1. 

jihočeská zemědělská a.s.“ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor životního prostředí),   

- rozhodnutí „Povolení výjimky podle § 56 

odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona pro všechny 

druhy rostlin a živočichů uvedené v příloze 

č. II a III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. – 

výjimka se uděluje pro sběr jedinců, jejich 

přepravu, přemisťování, chov a držení 

v zajetí atd.“ (vyřizuje Krajský úřad pro 

Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví),  

Rada obce bere stavební, vodoprávní řízení aj. na 

vědomí. 

Starosta: Václav Kučera  

Místostarosta: Ing. František Vaněček 
 

Informace z jednání Rady obce Horní Stropnice 

konané dne 24. 7. 2019 

Číslo rady: 12/2019 

Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček,  

PaedDr. Baláš, pí. Tesařová 

Omluveni: Mgr. Golombek 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 

11/2019 ze dne 15. 7. 2019 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 

10/2019 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program 

jednání schůze rady č. 12/2019. 

Usnesení č. 151/2019 bylo přijato 

K bodu č. 1 - Kontrola zápisu z jednání rady obce 

č. 11/2019 ze dne 15. 7. 2019 

Rada provedla kontrolu zápisu z jednání 

rady obce č. 11/2019 ze dne 15. 7. 2019, ke kterému 

nebyly vzneseny připomínky.   

Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 11/2019 

ze dne 15. 7. 2019. 

Usnesení č. 152/2019 bylo přijato 

K bodu č. 2 - Schválení rozpočtového opatření č. 

10/2019 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2019. 

Usnesení č. 153/2019 bylo přijato 

Starosta: Václav Kučera  

Místostarosta: Ing. František Vaněček 
 

Informace z jednání Rady obce Horní Stropnice 

konané dne 14. 8. 2019 

Číslo rady: 13/2019 

Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. 

Golombek, pí. Tesařová 

Omluveni: PaedDr. Baláš 

Program jednání: 

16. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 

12/2019 ze dne 24. 7. 2019 

17. Schválení rozpočtového opatření č. 

11/2019 

18. Schválení směrnice č. 12 „Evidence, 

účtování a odepisování majetku“ 

19. Schválení seznamu účetních knih a 

seznamu číselných znaků platných od 1. 

7. 2019 

20. Schválení nabídky od f. R-built s.r.o. na 

výměnu veřejného osvětlení v osadě 

Humenice 



21. Žádost o poskytnutí finančních 

prostředků SK Hojná Voda na akci 

„Dřevorubecké slavnosti na Hojné Vodě 

2019“ 

22. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – 

uložení kanalizačního potrubí na 

obecním pozemku 

23. Nabídková cena pro záměr zveřejněný 

od 31. 5. – 17. 6. 2019 

24. Žádost o pronájem „pacht“ obecních 

nemovitostí v k. ú. Rychnov u Nových 

Hradů o  celkové výměře 72 466 m
2
. 

25. Schválení termínu a programu na VI. 

veřejné zasedání ZO Horní Stropnice 

26. Zápisy OV Svébohy a Hojná Voda 

27. Nabídka od společnosti E.ON  

28. Seznámení s návrhem parkovacích ploch 

okolo autobusového nádraží 

29. Příkazní smlouva mezi Obcí Horní 

Stropnice a SKLÁDKOU RŮŽOV spol. 

s r.o. 

30. Oznámení o zániku nájemního vztahu 

mezi Obcí Horní Stropnice a Státním 

pozemkovým úřadem 

31. Sedmé setkání seniorů obcí Kamenná, 

Žár a Rychnov u N. Hradů 

32. Kontrola rybářského revíru č. 423 036, 

Stropnice 3, nádrž Humenice 

33. Změna provozovatele pošty Partner 

Rychnov u Nových Hradů 

34. Žádost nájemce bytu č. 1 v č. p. 7 Horní 

Stropnice 

35. Žádost SDH Rychnov u Nových Hradů 

o udělení výjimky z obecně závazné 

vyhlášky  

36. Stavební, vodoprávní řízení, aj. 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program 

jednání schůze rady č. 13/2019. 

Usnesení č. 154/2019 bylo přijato 

K bodu č. 1 - Kontrola zápisu z jednání rady obce 

č. 12/2019 ze dne 24. 7. 2019 

Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání 

rady obce č. 12/2019 ze dne 24. 7. 2019. 

Usnesení č. 155/2019 bylo přijato 

K bodu č. 2 - Schválení rozpočtového opatření č. 

11/2019 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje 

rozpočtové opatření č. 11/2019. 

Usnesení č. 156/2019 bylo přijato 

K bodu č. 3 - Schválení směrnice č. 12 „Evidence, 

účtování a odepisování majetku“ 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje směrnici 

č. 12 „Evidence, účtování a odepisování majetku“. 

Usnesení č. 157/2019 bylo přijato  

K bodu č. 4 - Schválení seznamu účetních knih a 

seznamu číselných znaků platných od 1. 7. 2019 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje seznam 

účetních knih a seznam číselných znaků platných od 

1. 7. 2019. 

Usnesení č. 158/2019 bylo přijato 

K bodu č. 5 - Schválení nabídky od f. R-built 

s.r.o. na výměnu veřejného osvětlení v osadě 

Humenice 

Firma R-built bude realizovat v osadě Humenice 

výměnu trafostanice a dále bude realizovat 

rekonstrukci kabeláže NN. Obec výše uvedenou 

firmu požádala o vyhotovení cenové nabídky na 

výměnu stávajících světelných bodů veřejného 

osvětlení včetně nového kabelového vedení a částka 

byla firmou stanovena ve výši 80 682,- Kč bez DPH 

(příloha č. 4). 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje nabídku a 

pověřuje místostarostu k podpisu objednávky. 

Usnesení č. 159/2019 bylo přijato 

K bodu č. 6 - Žádost o poskytnutí finančních 

prostředků SK Hojná Voda na akci 

„Dřevorubecké slavnosti na Hojné Vodě 2019“ 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přispět 

finanční částkou v max. výši 12 000,- Kč (částka 

bude proplacena po předložení účetních dokladů). 

Usnesení č. 160/2019 bylo přijato 

K bodu č. 7 - Schválení smlouvy o smlouvě 

budoucí – uložení kanalizačního potrubí na 

obecním pozemku 

Mgr. Alena Kramlová bude na pozemku obce parc. 

č. 597, k.ú. Paseky u Horní Stropnice, realizovat 

uložení kanalizačního potrubí. Rada obce navrhuje 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že věcné 

břemeno bude zřízeno za úplatu, a to ve výši 5 000,- 

Kč bez DPH (příloha č. 6).   

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

Usnesení č. 161/2019 bylo přijato 

K bodu č. 8 - Nabídková cena pro záměr 

zveřejněný od 31. 5. – 17. 6. 2019 

Místostarosta vyzval současného pachtýře tj. f. 

SOHORS spol. s r.o. a dalšího zájemce Ing. Marcelu 

Raabovou, Ph.D., aby do 30. 7. 2019 zaslali na obec 

své nabídky. Ing. Marcela Raabová, Ph.D., cenovou 

nabídku nepodala z osobních důvodů a f. SOHORS 

nabídla výši pachtovného v částce 2200,- Kč/ha/rok. 

Rada obce navrhuje, aby u nově uzavíraných 

pachtovních smluv byla stanovena základní výše 

pachtovného na částku 3000,-Kč/ha/rok a dále, aby u 

současných pachtovních smluv, kromě smluv, 



jejichž platnost končí během roku 2020, byl 

s pachtýři uzavřen dodatek, kde bude výše 

pachtovného zvýšena též na 3000,- Kč/ha/rok 

(příloha č. 7).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a dále pokud bude f. SOHORS spol. 

s r.o. souhlasit uzavřít právě s f. SOHORS spol. 

s r.o. pachtovní smlouvu na dobu pěti let ve výši 

pachtovného 3000,- Kč/ha/rok, k podpisu smlouvy 

rada pověřuje místostarostu. 

Usnesení č. 162/2019 bylo přijato 

K bodu č. 9 - Žádost o pronájem „pacht“ 

obecních nemovitostí v k. ú. Rychnov u Nových 

Hradů  celkové výměře 72 466 m
2
. 

f. Zemědělské družstvo Kamenná žádá o prodloužení 

pachtovní smlouvy uzavřené dne 21. 1. 2015. 

Předmětem pachtu jsou pozemky v kat. území 

Rychnov u Nových Hradů o celkové výměře 72 466 

m
2
. Rada obce navrhuje zveřejnit výše uvedený 

záměr a pověřuje místostarostu ke zveřejnění na 

kamenné i elektronické úřední desce obce (příloha č. 

8).  

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh. 

Usnesení č. 163/2019 bylo přijato  

K bodu č. 10 - Schválení termínu a programu na 

VI. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice 

Starosta informoval radu obce, že VI. veřejné 

zasedání ZO Horní Stropnice se uskuteční dne  

3. 9. 2019 od 18:00 hod. v knihovně OÚ s tímto 

programem: 

1. Zahájení 

2. Informace z jednání rady obce 

3. Informace o plnění usnesení 

zastupitelstva obce 

4. Ustanovení osadního výboru Rychnov u 

Nových Hradů 

5. Plán financování obnovy vodovodů a 

kanalizací na období 2019 - 2028 

6. Dispozice s majetkem   

7. Diskuse 

8. Závěr jednání 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje termín a 

program VI. veřejného zasedání ZO Horní 

Stropnice. 

Výsledek hlasování: Pro: 4  

Usnesení č. 164/2019 bylo přijato 

K bodu č. 11 - Zápisy OV Svébohy a Hojná Voda 

Návrh na usnesení: Rada obce bere zápisy OV na 

vědomí a dále schvaluje OV Svébohy přispět 

částkou 12 000,- Kč na setkání rodáků a výročí 110 

let SDH Svébohy.   

Usnesení č. 165/2019 bylo přijato 

K bodu č. 12 - Nabídka od společnosti E.ON 

Společnost E.ON nabízí naší obci následující služby 

(příloha č. 10): 

Rada obce bere služby společnosti E.ON na vědomí. 

K bodu č. 13 - Seznámení s návrhem parkovacích 

ploch okolo autobusového nádraží 

Místostarosta seznámil radu s návrhem studie, řešící 

parkovací místa okolo autobusového nádraží. Po 

prostudování studie rada obce navrhuje zrušit 

chodník mezi nádražím a nákupním střediskem a 

získanou  plochu využít pro další parkovací místa 

(příloha č. 11). 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje výše 

uvedený návrh a pověřuje místostarostu v dalším 

jednání s projektantem dopravních staveb. 

Usnesení č. 166/2019 bylo přijato 

K bodu č. 14 - Příkazní smlouva mezi Obcí Horní 

Stropnice a SKLÁDKOU RŮŽOV spol. s r.o. 

Starosta obce seznámil radu s příkazní smlouvou 

mezi Obcí Horní Stropnice „příkazce“ a 

SKLÁDKOU RŮŽOV spol. s r.o. „příkazník“. 

Příkazní smlouva řeší smluvní zastoupení obce při 

realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

služby s názvem „Systém odděleného sběru pro obec 

Horní Stropnice – provoz“. Odměna pro příkazníka 

je stanovena ve výši 30 000,- Kč bez DPH. 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje příkazní 

smlouvu a pověřuje starostu k podpisu. 

Usnesení č. 167/2019 bylo přijato 

K bodu č. 15 - Oznámení o zániku nájemního 

vztahu mezi Obcí Horní Stropnice a Státním 

pozemkovým úřadem 

Rada obce bere oznámení Státního pozemkového 

úřadu na vědomí. 

K bodu č. 16 - Sedmé setkání seniorů obcí 

Kamenná, Žár a Rychnov u N. Hradů 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje danou akci 

částečně podpořit dle návrhu. 

Usnesení č. 168/2019 bylo přijato 

K bodu č. 17 - Kontrola rybářského revíru č. 

423 036, Stropnice 3, nádrž Humenice 

Rada obce bere zprávu od p. Zdeňka Maxy na 

vědomí. 

K bodu č. 18 - Změna provozovatele pošty 

Partner Rychnov u Nových Hradů 

Česká pošta s. p. oznamuje, že od 1. 8. 2019 bude 

poštovní služby v Rychnově u Nových Hradů 

poskytovat smluvní zástupkyně paní Řimnáčová Iva 

v prostorách své provozovny na adrese Rychnov u 

Nových Hradů 27 (příloha č. 15). 

Rada obce bere oznámení České pošty s. p. na 

vědomí. 



K bodu č. 19 - Žádost nájemce bytu č. 1 v č. p. 7 

Horní Stropnice 

Nájemce bytu č. 1 v č. p. 7 Horní Stropnice žádá o 

povolení ke zřízení el. vytápění na vlastní náklady.  

(příloha č. 16). 

Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje žádosti 

vyhovět. 

Usnesení č. 169/2019 bylo přijato 

K bodu č. 20 - Žádost SDH Rychnov u Nových 

Hradů o udělení výjimky z obecně závazné 

vyhlášky 

Návrh na usnesení:  Rada obce schvaluje 

prodloužení otevírací doby v hostinském zařízení 

v Rychnově u N. Hradů z důvodu konání tradiční 

pouťové zábavy do 04:00 hod. dne 1. 9. 2019. 

Usnesení č. 170/2019 bylo přijato 

K bodu č. 12 - Stavební, vodoprávní řízení, aj. 

- rozhodnutí „podélné výkopy a podvrty 

silnice III/15422 v obci Humenice v k. ú. 

Svébohy za účelem výměny TS a pokládky 

kabelového vedení NN“ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor dopravy a sil. 

hospodářství), 

- rozhodnutí „o omezení obecného užívání 

pozemní komunikace uzavírkami a 

objížďkami v úseku silnice III/15422 v obci 

Humenice v rámci stavebního záměru: 

„Výměna TS  

a rekonstrukce kabelu NN“ “ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor dopravy a sil. 

hospodářství), 

- kolaudační souhlas „Projekt studny Šejby p. 

č. 443/4“ (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, 

odbor životního prostředí), 

- rozhodnutí „vypuštění kachen divokých 

(polodivokých) na rybnících v k. ú. Rychnov 

u N. Hradů“ (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, 

odbor životního prostředí), 

- územní rozhodnutí „Stavební úpravy a 

nástavba stávající stavby pro rodinnou 

rekreaci Hojná Voda“ (vyřizuje MěÚ Nové 

Hrady, stavební úřad),   

- oznámení o zahájení společného územního a 

stavebního řízení „DČOV pro RD na parc. č. 

3005/1 v k. ú. Svébohy“ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor životního prostředí), 

- stavební povolení „Rodinný dům, k. ú. 

Horní Stropnice“ (vyřizuje MěÚ Nové 

Hrady, stavební úřad), 

- rozhodnutí „Studna na p. č. KN 1844/1 v k. 

ú. Svébohy“ (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, 

odbor životního prostředí), 

- kolaudační souhlas „Bedřichov, K 461/4, p. 

Vach – úprava NN, č. st.: 1030046480“ 

(vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), 

- oznámení o zahájení správního řízení o 

udělení výjimky z ochranných podmínek 

zvláště chráněných živočichů uvedených 

v příloze č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 

Sb. (vyřizuje Krajský úřad Jčk, odbor 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví), 

- oznámení o provedení hydrogeologického 

průzkumu na p. č. 461/4 v k. ú. Bedřichov u 

H. Stropnice, 

- rozhodnutí „Vrtaná studna na p. č. 461/4 v k. 

ú. Bedřichov u H. Stropnice“ (vyřizuje MěÚ 

Trhové Sviny, odbor životního prostředí)  

Rada obce bere stavební, vodoprávní řízení aj. na 

vědomí. 

Starosta: Václav Kučera 

Místostarosta: Ing. František Vaněček 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v září 

dožívají svých životních jubileí:  

Andrej Valicsek Václav Bušta  

Ludmila Zajíčková Václav Schneedorfer  

Věra Dvořáková Jaroslav Mikeš  

Gabriela Šubrová František Rolinek 

Monika Smržová Františka Čajanová 

Václav Přibyl  Josef Šejnoha  

Marta Pokorná     

    

 

 

 

 


