Zápis z 6. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 7.4.2011
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Horejš,T.Hubáček,J.Plechinger
Omluven : F.Koška
Občané : ------Hosté : -----1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise: J.Vincík, T.Hubáček
Ověřovatelé zápisu: J.Horejš, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Vyhodnocení VŘ na zakázku „Obnova části MK v Š.Hošticích“(kolem pily). Vyzvány 3
firmy, zadávací dokumentaci si vyzvedly 3 firmy, nabídku podaly všechny 3 firmy.
Nabídky v zalepené obálce, podány v termínu.
Firma

Cenavč.DPH

Schopnost
realizace

Doba plnění

Záruční doba

Pořadí

Reno Šumava
a.s.

616 016,00 Kč

ano

2 měsíce

36 měs.

3

Lesostavby
Třeboň a.s.

596 561,00 Kč

ano

1 měsíc

36 měs.

1

Kvint Vl.Březí
spol.s r.o.

604 680,00 Kč

ano

2 měsíce

36 měs.

2

Návrh : Schválit firmu Lesostavby Třeboň a.s. na provedení akce. Hlasování : 6 pro,
schváleno
6.Vyhodnocení VŘ na akci „Obnova hřbitova v Š.Hošticích“. Vyzvány 3 firmy, zadávací
dokumentaci si vyzvedly 3 firmy, nabídku podaly všechny 2 firmy, firma Lesostavby se
omluvila. Nabídky v zalepené obálce, podány v termínu.
Firma

Cena vč.DPH

Schopnost
realizace

Doba plnění

Záruka

Vladimír Aleš

384 780,00 Kč

ano

Dle zadání

36 měs.

Jan Kalčík

379 002,00 Kč

ano

Dle zadání

60 měs.

Návrh: Schválit firmu Jan Kalčík na provedení akce. Hlasování : 6 pro, schváleno.
7.Územní plán obce.
Předložena výzva pro podání nabídek (konzultována s MěÚ Vimperk, odborem VÚP).
Předložen návrh možných zpracovatelů ÚP – 6 firem.
Stanovení komise pro otevírání a posouzení nabídek (vč.náhradníků).
Návrh : Schválit předloženou výzvu, vyzvat k podání nabídky Ing.Arch.Danu Pavelkovou,
Ing.Arch.Ladislava Komrsku a Ing.Arch.Jaroslava Daňka. Schválit komisi pro otevírání a
posouzení nabídek – Petr Fleischmann, Vladimír Sedlák, Josef Vincík, Jan Plechinger,
František Koška + náhradníci Jiří Horejš, Tomáš Hubáček, Vladimír Sedlák st., Pavel
Fleischmann, Vladimír Matulka.
Hlasování : 6 pro, Schváleno
8.Povolení provozovat obecní vodovod a kanalizaci.
Máme platné povolení vydané Krajským úřadem, ale musíme změnit odpovědnou osobu
(od roku 2012 nestačí výuční list, ale musí mít vyšší vzdělání). Jednáno s Ing.V.Fridrichem,
autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. Předložen návrh Mandátní
smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce.
Návrh : zaslat na KÚ žádost o změnu odpovědné osoby – Ing.Václav Fridrich. Uzavřít s
Ing.V.Fridrichem mandátní smlouvu o výkonu funkce odpovědného zástupce.
Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Prodej pozemku p.č.180/20.
Radek Rod a Michaela Půbalová podali žádost o koupi pozemku p.č.180/20 o výměře 998m2
v k.ú.Š.Hoštice – pozemek k výstavbě rodinného domu.

Záměr prodeje s podmínkami vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce
13.10.2009, semut byl 7.4.2011.
Návrh : Prodat Radku Rodovi a Michaele Půbalové pozemek p.č.180/20 o výměře 998m2 v
k.ú.Š.Hoštice (k výstavbě rodinného domu) za stanovených podmínek, cena 269460,00Kč.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Žádost ZO Českého svazu včelařů o finanční podporu na udržení dobrého zdravotního
stavu včelstev.
Návrh : Schválit příspěvek 2500,-Kč.
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Vyhlášení VŘ na akci „Zázemí pro neziskový sektor Šumavské Hoštice“ - akce z
programu Leader.
Předložen text výzvy a zadávací dokumentace. Předložen návrh složení komise pro otevírání
a posouzení nabídek - Petr Fleischmann, Vladimír Sedlák, Josef Vincík, Jan Plechinger,
František Koška + náhradníci Jiří Horejš, Tomáš Hubáček, Vladimír Sedlák st., Pavel
Fleischmann, Vladimír Matulka.
Návrh : Schválit výzvu, zadávací dokumentaci, složení komise pro otevírání a posouzení
nabídek vč.náhradníků. Oslovit firmy : Vladimír Aleš, Jan Kalčík, Lesostavby Třeboň a.s.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
12.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Předložena zpráva. Nutno opravit rozpočtový výhled. Jiné závažnější chyby nebyly zjištěny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
13.Rozpočtový výhled na roky 2011-2014.
Doplněny souhrnné údaje do stávajícího rozpočtového výhledu.
Návrh : Schválit rozpočtový výhled na roky 2011-2014. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě „E“ za rok 2011.
Zastupitelé seznámeni se zprávou. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.POV 2011 - „Oprava sociálních zařízení v budově ZŠ“.
Žádost by měla být úspěšná, přidělená částka je zatím neznámá.
Předložena výzva pro podání nabídky a zadávací dokumentace.
Návrh : Schválit výzvu a zadávací dokumentaci. Oslovit firmy : V.Aleš, J.Kalčík, Aquaterm
Hlasování : 6 pro, schváleno.
16.Kulturní dům – situace.
Nájemce neplní smluvní podmíky.
Návrh : Vyzvat k uhrazení dluhů-splatnost 14.4.2011. Jestliže nebude splněno, dát výpověď.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
17.Pouť – 8.5.2011.
Na návsi stan – hudba Lažišťanka – od 9,30h.
Výběr poplatků z místa : P.Fleischmann, J.Plechinger
Umístění stánků – od parkoviště do vsi – po pravé straně.
18.Žádost SÚS Jihočeského kraje – povolení kácení dřevin – 1ks lípa malolistá, p.č.534/4.
Jednalo se o památný strom, na který byla 6.4.2011 Správou NP a CHKOŠ zrušena ochrana.
Strom svým stavem ohrožuje uživatele silnice.
Návrh : Povolit poražení 1 ks lípy malolisté.
Hlasování : 6 pro, schváleno
19.Rozpočtová opatření 1/2011.
Předložen návrh rozpočtových opatření. Návrh : Schválit předložená rozpočtová opatření
1/2011. Hlasování : 6 pro, schváleno
20.Dopis ředitele ZŠaMŠ Šumavské Hoštice ze dne 6.4.2011 – ukončení pracovního poměru
na základě dohody o rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr skončí ke dni
13.7.2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis ředitele ZŠaMŠ Š.Hoštice ze dne 6.4.2011 týkající
se ukončení pracovního poměru ke dni 13.7.2011.
Nutno vypsat konkurzní řízení na uvolněné místo ředitele ZŠaMŠ Šumavské Hoštice, pověřit
jednoho ze zastupitelů funkcí jednatele konkurzní komise a vedením konkurzního řízení, určit
2 členy konkurzní komise z řad zastupitelů.

Návrh : Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypsání konkurzního řízení na uvolněné místo ředitele
ZŠaMŠ Šumavské Hoštice, pověřuje Ing.Vladimíra Sedláka funkcí jednatele konkurzní
komise a vedením konkurzního řízení, určuje Ing.Františka Košku a Josefa Vincíka za členy
konkurzní komise (náhradníci – Jan Plechinger, Jiří Horejš).
Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno.
21.Různé :
-okrsková hasičská soutěž-letos 7.5. v Š.Hošticích – obec zakoupí poháry
-dlužníci z loňského roku – 4 – příští týden zaslat upomínky
-webové stránky-nabídka firmy Galileo – nebudeme měnit
-prostranství na návsi-travnatý trojúhelník před obchodem – Návrh : vyasfaltovat (slouží k
parkování, v zimě strávání drnu při zimní údržbě, …) Hlasování : 6 pro, schváleno
22.Udělalo se :
-hodiny na kostele
-nápravy po revizích plynu
-revize hasicích přístrojů
-dětský karneval
-prořezání stromů
-jarní úklid
23.Diskuse : -------------------24.Předložen návrh usnesení – J.Vincík. Hlasování : 6 pro, schváleno
25.Závěr
Zapsal : …………………………………….
Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….
Starosta : ………………………………….

