Zápis ze 17. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 27.3.2012
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.Prodej části pozemku p.č.180/11 o výměře 13m2 (dle nového GP p.č.196/2) v
k.ú.Š.Hoštice manž. Mrázovým. Záměr vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 29.2.2012,
sejmut 15.3.2012. Bez připomínek.
Návrh : Schválit prodej pozemku – cena 650,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Záměr prodeje pozemku p.č.180/30 o výměře 1396 m2 v k.ú.Š.Hoštice. Pozemek jsme
odkoupili od p.Macháčka a je na našem LV. Cena – 320000,-Kč + další podmínky pro
prodej pozemků k výstavbě RD.
Návrh : Schválit záměr prodeje a vyvěsit na ÚD a elektronické ÚD.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
7.Komplexní pozemková úprava na k.ú.Kosmo a k.ú.Vojslavice.
Kosmo – dotakek příloh k žádosti (nadpoloviční výměra), Vojslavice – zatím ještě chybí
několik ha (dotčení vlastníci přijdou na OÚ).
Návrh : Podat žádost na Pozemkový úřad o provedení KPÚ v k.ú.Kosmo a k.ú.Vojslavice.
Hlasování : 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel, schváleno
8.Projekt Úřadu práce – Se sousedy ke vzdělávání I.
Prezentace projektu na ÚP v Prachaticích. Možnost vzdělávání a rekvalifikací občanů
přímo v místě bydliště, jestliže se obec přihlásí. Se zájemci ÚP uzavře dohody.
Návrh : Zapojit naši obec do tohoto programu. Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Návrh zadání Územního plánu Š.Hoštice – vyhláška vyvěšena na ÚD i elekltronické ÚDdo 30.4.2012 – pak budeme schvalovat. Návrh si mohou zájemci prostudovat na OÚ a
MěÚ Vimperk – v úředních hodinách. Náměty k doplnění či úpravám na Měˇu Vimperkodbor VÚP, Ing.Šebelíková.
10.Leader – informace. 7.výzva – zatím nevyhlášena – na MMR kontroly z EU. Vše je dle
sdělení Ing.Poláška (MAS) do 10.4.2012 zastaveno.
11.Vyjímka z počtu žáků pro PO ZŠaMŠ Š.Hoštice pro školní rok 2012/2013.
Předpokládaný počet žáků – 103. Bez této naší vyjímky by nemohla škola dál existovat.
Návrh : Schválit vyjímku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice a závazek uhrazení
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
12.Dlužníci – další postup.
Jeden nájem a popl.za vodu – KD, druhý – vodné,stočné,TKO. Na výzvy nereagují.
Konzultováno s MěÚ Vimperk a FÚ Vimperk. TKO lze platebním výměrem přes
zaměstnavatele, ostatní přes soud. Návrh : pověřit místostarostu jednáním s advokátní
kanceláří o možnostech řešení. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Představení projektů – spojovací chodba ZŠ – před vydáním stavebního povolení
– prodloužení vodovodu u bytovek – požádáno o územní souhlas
14.Oprava kanalizace pod č.p.64.
Kanalizační potrubí je malého průměru(do šachty pr.30cm, ze šachty do sběrače pr.15cm),
vede pod garáží, špatný stav. Podařilo se dohodnou s vlastníky pozemků na výměně –
pr.40 cm, z plastu. Výkopové práce a pískování provedeme sami (naše technika,
brigádníci), položení potrubí a další odborné práce firma p.Důry. Práce budou provedeny
ve 3 etapách. (1.přes pozemky Fleišmannů – duben, 2.přes p.Jungvirta – červenec, 3.na
pozemcích obce a přes místní komunikaci – červenec,srpen).

15.ZŠaMŠ bude přijímat od léta nového školníka, který má ve škole neúplný úvazek. Obec
by se mohla připojit a nabídnout ¼ úvazku na obci (práce v obci, vodárka, ….). Tím by měl
nový zaměstnanec pracovní poměr na plný úvazek.
Návrh : přidat se k ZŠaMŠ Š.Hoštice a nabídnout novému školníkovi ¼ pracovního úvazku
na obci. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Dohoda o vzájemné spolupráci s SDH Š.Hoštice.
Spolupráce spočívá v zajištění pravidelného odkalování vodovodu a čištění akumulačních
nádrží v úpravně vody. Předložen návrh dohody. Provedeny úpravy a doplnění.
Návrh : Schválit dohodu s SDH Š.Hoštice a předat ke schválení SDH Š.H.
Hlasování : 7 pro, schváleno
17.Různé:
-reforma financování regionálního školství – připravuje MŠMT – nesouhlas s reformou.
Probíhá po celé ČR Petice, vyjadřující nesouhlas. Připojili jsme se i my, rodiče žáků,
občané obce a širokého okolí. Máme zatím shromážděno 26 plných petičních archů a
další ještě přibudou.
-Pouť – bude až 13.5.2012(dohoda p.faráře a p.Třísky). Opět stan s hudbou. Na OÚ
výstava shrnující projekt „Šance pro venkovské školy“.
-doplnění vodoměrů – doplnění o další, kde zatím nemají (v Š.H. č.p.3, 46; Kosmo č.p.7) červen, červenec
18.Udělalo se :
-oprava vodovodu v Š.H. - dokončena
-nový hydrant v Kosmě
-prořezání stromů+poraženy stromy(1xŠ.H.,2xKosmo)
-oprava VO (4 světla) + odzdobení ván.stromu + demontáž zbytků starého rozhlasu
-divadelní představení Don Quijote de la Ancha – 24.3.2012, 130 diváků (82 dosp.+děti)
-podána žádost na KÚ-Vybavení zásahové jednotky SDH
19.Diskuse : p.Horejš od p.Hrbkové – restaurování dalších maleb v kapličce v Kosmě –
letos určitě ne (v plánu střecha na kapličce ve Vojslavicích, loni do Kosma vchodová mříž).
20.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
21.Závěr

Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

