Zápis ze 16. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 28.2.2012
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,,J.Plechinger,F.Koška,J.Horejš
Občané : ------- Hosté : ------1.Zahájení,přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček,J.Horejš
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Rozpočtová opatření 1/2012
Předloženo rozpočtové opatření schválované starostou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
6.Rozpočtová opatření 2/2012
Předloženo rozpočtové opatření – koupě pozemku od p.Macháčka.
Návrh : schválit. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Záměr prodeje části pozemku p.č.180/11 o výměře 13m2 (dle nového GP p.č.196/2) v
k.ú.Š.Hoštice manž. Mrázovým. Předjednáno v září 2011.
Návrh : Schválit záměr prodeje a tento vyvěsit. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Pronájem vodní plochy – Kosmo – za účelem chovu ryb.
Záměr vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 9.2.2012, sejmut 24.2.2012. Bez připomínek.
Zájem potvrdili p.K.Hrbek a P.Mráz. Předložen návrh nájemní smlouvy. Jedná se přibližně
o 14 arů.
Návrh : Schválit pronájem vodní plochy na p.č.59/3 v k.ú.Š.Hoštice pánům K.Hrbkovi a
P.Mrázovi, schválit text nájemní smlouvy, schválit výši nájemného 500,-Kč/rok.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
9.Odpisový plán obecního majetku.
Předložen návrh odpisového plánu – odpisy čtvrtletně.
Návrh : schválit odpisový plán ob.majetku. Hlasování : 7 pro, schváleno.
10.Hospodářský výsledek ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2011.
Předloženo hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011.
Kladný hospodářský výsledek – 65250,44Kč.
Návrh : schválit hospodářský výsledek ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2011 a rozdělení kladného
hosp.výsledku – 65000,-Kč do rezervního fondu a 250,44Kč do fondu odměn.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
11.Neinvestiční výdaje na žáka.
ZŠ – leden–srpen 103 ž. – na žáka 5654,32Kč;září–prosinec 104 ž. – na žáka 2799,98Kč;
MŠ - leden – srpen 22 ž. – na žáka 2100,-Kč, září – prosinec – 22 ž. - na žáka 1050,-Kč
Návrh : fakturovat obcím – ZŠ – leden–srpen 5000,-Kč; září-prosinec 2500,-Kč;
MŠ – leden – srpen 2100,-Kč; září – prosinec 1050,-Kč
Hlasování : 6 pro, 1 proti, schváleno
12.Žádost p.M.Půbala ml.
V rámci probíhající Jednoduché pozemkové úpravy má dojít k úpravě hranic pozemků
mezi obcí a p.Půbalem. Na pozemku, kterého část připadne obci (p.č.231/3), má pan
Půbal vysázeny stromky (vánoční). Aby se kladně vyjádřil k předloženému návrhu JPÚ,
požaduje pronájem části pozemku, který připadne obci, do sklizně stromků – 31.12.2018.
Zatím nelze schválit nájem, jelikož JPÚ probíhá.
Návrh : schválit záměr pronájmu části pozemku p.č.231/3, který obec získá v rámci JPÚ,
do 31.12.2018. Nájem realizovat po dokončení JPÚ, až bude známa výměra pozemku.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
13.Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 – provedli pracovníci KÚ.
Předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14.Žádosti – poražení stromů.
a)žadatel – Obec Š.H. - 1 ks třešně – parc.č.179/12 v k.ú.Š.H.
b)žadatel – Obec Š.H. - 2 ks javor – p.č.46/1 v k.ú.Kosmo
Návrh : schválit. Hlasování : 7 pro, schváleno.
15.Předložen Návrh zadání územního plánu Š.Hoštice.
Jestliže nemáme připomínky, bude tento Návrh zadání územního plánu Š.Hoštice
zveřejněn Veřejnou vyhláškou – na ÚD i elektronické ÚD MěÚ Vimperk a OÚ Š.Hoštice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
16.Vodovod Š.Hoštice.
Problémy – úniky vody. V Kosmě se podařilo najít (puštěný kohout v šachtě), v Š.H. zatím
ne. Byly nainstalovány 3 nové uzávěry na potrubí. Zjištěno, že únik je v úseku od Kolafů k
ČOV – tento úsek zatím bez vody (na pile nádrž na vodu, kterou doplňujeme). Další práce
budou pokračovat po rozmrznutí a zjištění cen jednotlivých prací a materiálu – duben.
Porucha v úpravně vody (čerpadlo) odstraněna. Vyčištěna meziakumulační nádrž,
vodovod odkalen. Další odkalení po rozmrznutí – hasiči. V Kosmě se zatím nepodařilo
odkalit-zamrzlé hydranty. Do příštího jednání zastupitelstva projednat s SDH Š.Hoštice
možnosti pravidelného odkalování vodovodu a čištění akumulačních nádrží ve vodojemu.
Připravit návrh smlouvy na tyto práce.
17.Leader – informace.
Probíhají školení k 7.výzvě. Připravujeme 3 projekty – viz.minulé zápisy. Všechny dnes
projednány s občany na pravidelném setkání. Občané je podporují.
18.Kaplička Vojslavice – výměna střešní krytiny - grant KÚ.
Žádost připravena. Dolaďují se přílohy k žádosti – technická zpráva, rozpočet, vyjádření
MěÚ Vimperk, fotodokumentace, …. Žádost bude podána na začátku příštího týdne.
19.Poptávkové řízení – zpracovatel žádosti do OPŽP – ČOV na Nové.
V rámci poptávkového řízení byly osloveny 3 firmy. Zastupitelstvu obce byly v řádném termínu
doručeny 3 nabídky, které splnily podmínky poptávkového řízení stanovené zadavatelem.
Firma
EKOEKO
PROVOD
RRA

Nabídková cena po
podání žádosti
70% z 215000,-(bez
DPH)
145000,-(bez DPH
50000,- (bez DPH)

Nabídková cena po
schválení projektu
k přidělení podpory
30% z 215000,- (bez
DPH)
40000,-(bez DPH)
100000,-(bez DPH)

Pořadí
3.
2.
1.

Návrh : schválit firmu Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy 422, 384 73
Stachy na provedení výše uvedené zakázky a uzavřít s ní Smlouvu o dílo.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
20.Různé:
-GP JČ kraje na podporu jednotek SDH – podáme žádost – vybavení (zásahové obleky,
helmy, …) Návrh : schválit podání žádosti a spolufinancování ve výši min.30%.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-komplexní pozemková úprava – lze provést pro celé území obce – všechny 3 katastry.
Připraveny dopisy a přílohy k žádosti o provedení KPÚ pro vlastníky pozemků v
k.ú.Kosmo a k.ú.Vojslavice. Kosmo – obejde vlastníky p.Horejš a Fleischmann, Vojslavice
– obejde vlastníky p.Hubáček. Po zajištění dostatečného množství souhlasných vyjádření
bude zaslána žádost na Pozemkový úřad.
-divadelní představení – DON QUIJOTE DE LA ANCHA – Divadlo Klauniky Brno –
24.3.2012 od 17,00 v kulturním domě. Vstupné – 50,-Kč, děti zdarma. Kulturní komise.
-KD-potřeba čerpadlo pro případ velkého počtu návštěvníků-tlak vody na VC v patře – bylo
zakoupeno a nainstalováno
-tiskárna v kanceláři OÚ – dosloužila - nutno zakoupit novou – černobílou laserovou (do
5000,-Kč) – zajistí místostarosta
-Úřad práce – projekt Se sousedy k vzdělávání I.

Obec se přihlásila. Občané se budou moci zaregistrovat a projít rekvalifikačními kursy
(všichni, nejen nezaměstnaní), které by měly probíhat v Š.Hošticích.
-informace ze setkání starostů s představiteli kraje – informoval starosta obce
-příspěvek na obědy pro zaměstnance (ve šk.jídelně).
Návrh : 25,-Kč/1 oběd – do ceny oběda 50,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno.
21.Udělalo se :
-opravy v úpravně vody
-opravy vodovodu v Š.H.
-podána žádost na MMR-Dětské hřiště
22.Diskuse : -------------------23.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
24.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

