Zápis z 18. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 18.5.2012
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,,J.Plechinger,F.Koška,J.Horejš
Omluven: T.Hubáček(nemoc)
Občané : 1 Hosté : 1
1.Zahájení,přivítání zastupitelů,občanů,hostů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Plechinger,J.Horejš
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno ve všech bodech
5.Škola – informace paní ředitelky
-krácení rozpočtu ze strany MŠMT-představení opatření
-zápis do MŠ-seznámení s výsledkem
-kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – nutno uvést do souladu se zákony
Předložen nový návrh kritérií – platnost od 1.9.2012 – diskuse nad pořadím jednotlivých
kritérií. Návrh : Schválit „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ pro
přijímání dětí do MŠ v Š.Hošticích. Hlasování : 6 pro, schváleno
-předložena bodová kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která si stanovila
ředitelka školy - pro stanovení pořadí. Zastupitelstvo doporučuje dílčí úpravy-více bodů pro
děti z naší obce.
-úplata za předškolní vzdělávání v MŠ a ve školní družině při ZŠaMŠ Š.Hoštice. Výše se
naposledy měnila v r. 2006. Od 1.9.2012 navrhuje ředitelka ZŠaMŠ její navýšenípředložen návrh. MŠ-300,-Kč/měsíc, ŠD-60,-Kč/měsíc. Zastupitelstvo nemá námitek-bere
na vědomí.
-nový školník (na 2 hodiny i zaměstnanec obce) – 3 přihlášky. Jedna nesplňuje podmínky,
druhý uchazeč nespokojen s výší platu(rozhodne se do pondělí), třetí je mimo Š.Hoštic a
nemá bydlení. Jestliže druhý uchazeč místo nevezme, bude vyhlášeno nové řízení za
upravených podmínek.
6.Dotace – výsledky
a)MMR-dětské hřiště – nebyli jsme vybráni
Návrh-realizovat dětské hřiště z vlastních zdrojů-dopadová plocha 10x10m + herní prvky.
1 velký herní prvek přes mikroregion (přibl.40000,- + 30%podíl z dotace POV). Na
dopadovou plochu oslovit 3 firmy, herní prvky vybrat přes různé nabídky na internetu a
představit na příštím jednání zastupitelstva – starosta a ředitelka ZŠaMŠ.
Hlasování : 6 pro, schváleno
b)KÚ – grant na podporu jednotek SDH- požadavek na 58000,-Kč, schváleno 20000,-Kč.
Po obdržení rozhodnutí(na co lze použít) projednat s předsedou SDH. Předběžně místo 5
kompletních zásahových obleků zakoupit dva.
c)KÚ – drobná sakrální architektura – kaplička Vojslavice (střecha) – nebyli jsme vybráni.
Návrh : letos nerealizovat, příští rok podat žádost znovu. Hlasování : 6 pro, schváleno
d)KÚ – POV – DT 4 – oprava sociálních zařízení v ZŠ – dívky – dostaneme 170000,-Kč
(max.60% celkových nákladů) – budeme realizovat – viz.bod 7
e)KÚ – POV – DT 8 – úroky z úvěru – dostaneme 9000,-Kč
7)Poptávkové řízení – Oprava sociálních zařízení v budově ZŠ-dívky.
Osloveny 4 firmy, místo oprav si prohlédly a nabídku popdaly 3 firmy. Všechny nabídky
byly úpné a podány včas. Nabídky jsou řazeny podle doručení.
Firma

Nabídková cena vč.DPH (80%)

Schopnost
realizace(10%)

Záruční doba (10%)

Pořadí

Lesostavby Třeboň
a.s.

420 162,00 Kč

ano

60 měs.

2

Vladimír Aleš

329 826,00 Kč

ano

36 měs.

1

Jan Kalčík

480 628,00 Kč

ano

36 měs.

3

Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Vladimír Aleš, celková částka 329 826,00 Kč.

Hlasování : 6 pro, schváleno.
8.Dar od OS ČSTV J.Hradec – dvě fotbalové branky Junior z kompozitních materiálů v
celkové hodnotě 45600,-Kč. Partnery projektu Bezpečné branky jsou Jihočeský kraj a JE
Temelín. V této závěrečné etapě bude obdarováno prostřednictvím měst a obcí 40
fotbalových klubů v Jihočeském kraji.
Dar přijímáme – předáme fotbalovému klubu. Slavnostní předání je 21.5.2012 v Roudném.
Zúčastní se starosta obce.
9.Schválení zadání ÚP Šumavské Hoštice. Návrh vyvěšen 12.3.2012, sejmut 30.4.2012.
MěÚ Vimperk, odbor VÚP jako pořizovatel, předkládá zastupitelstvu projednaný materiál
(návrh zadání) ke schválení.
Zastupitelé seznámeni se zapracovanými změnami.
Návrh:Vzít na vědomí výsledek projednání návrhu zadání územního plánu Šumavské
Hoštice. Schválit jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zadání územního plánu Šumavské Hoštice. Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Leader – 7.výzva – dnes ukončen příjem žádostí. Podali jsme 3 – F 3 – Úpravy VP
kolem bytovek, F 4 – Spojovací chodba, F 5 – Vybavení zázemí pro neziskový sektor.
Podáno celkem 48 žádostí, požadavky žadatelů 2x převyšují alokované finanční
prostředky. Výsledky bychom se měli dozvědět na konci června.
Projekt Spojovací chodba – případná realizace o prázdninách. Nutno vyhlásit VŘ.
Uznatelné náklady musí být do 500000,-Kč, stačí oslovit 3 stavební firmy. Zajistí starosta
obce. Výběr firmy na červnovém zasedání ZO.
11.Prodloužení vodovodu u bytovek – vydáno územní rozhodnutí. Příští týden požádáme o
stavební povolení.
12.Dlužníci – další postup.
Jeden nájem a popl.za vodu – KD, druhý – vodné,stočné,TKO. Na výzvy nereagují.
Místostarosta jednal s advokátní kanceláří o možnostech řešení – pokus o dohodu.
Jestliže nebude dohoda možná, podání žaloby. Nutno zvážit jak je dluh vysoký, aby to
stálo za vynaložené úsilí a finance. Návrh : Poslat poslední důrazné upomínky a po
nezaplacení předat advokátní kanceláři, která bude vybrána na nejbližším zasedání ZO.
Hlasování : 6 pro, schváleno
13.JPÚ Š.Hoštice.
Připraven plán společných zařízení JPÚ Š.Hoštice, který je nutno schválit.
Návrh : Schválit plán společných zařízení JPÚ Š.Hoštice. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
všechny požadované dokumenty vyvěšeny na ÚD i elektronické ÚD 3.4.2012, sejmuty
19.4.2012. Bez připomínek.
Návrh usnesení : ZO projednalo závěrečný účet za rok 2011 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Projednání závěrečného účtu se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Přijímá následující
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011-písemné informace o přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků budou přezkoumávajícímu orgánu podávány v zákonných termínech.
Hlasování : 6 pro, schváleno
15.Oprava kanalizace pod č.p.64-stav.
Dokončeno na pozemcích rodiny Fleišmannů. Další část bude provedena v červenci-přes
p.Jungvirta a na obecním. Výkopové práce-sami, materiál+odb.práce-EKO-TOP.
16.Komplexní pozemková úprava na k.ú.Kosmo a k.ú.Vojslavice.
Podána žádost na Pozemkový úřad – na obou k.ú. Zahájena – Vyhlášky o zahájení KPÚ
vyvěšeny na ÚD i elektronické ÚD.
17.Různé:
-pouť 2013 – 5.5.2013

-žádost Okresního sdružení hasičů o příspěvek na dětské soutěže – naši hasiči nemají
mládež, nebudeme přispívat
-daň z loterií-nová daň, která přichází do našeho rozpočtu (u nás do 10000,-Kč/rok) –
doporučeno využití na sport
-na podzim výzva PRV – lesní cesty – zvážit podání projektu na obnovu cesty kolem
Šumavského potoka
-ČOV – situace – výzva zatím nevyhlášena, podklady pro žádost připraveny
-placení neinvestičních nákladů za žáky – zatím nezaplatily obce Buk a Žárovna (ta
požádala o možnost splátek), ostatní mají zaplaceno.
-petice proti reformě regionálního školství – přes 62000 podpisů
-Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu-Š.H.-kabel NN, p.Půbal – na
základě Smlouvy o smlouvě budoucí, která byla schválena 14.6.2011 (usnesení č.9).
Návrh : Schválit Hlasování : 6 pro, schváleno
18.Udělalo se :
-oprava kanalizace-část
-pouť-výstava fotografií ve škole (Projekt Šance pro venkovské školy), stan s hudbou –
Pěčnovanka
-podány žádosti Leader
19.Diskuse : p.Aleš – zvážení možnosti pojištění členů zásahové jednotky – pojištění přes
hasiče není moc dobré – zjistit možnosti do příštího zasedání ZO
-odkalení vodovodu – SDH dle smlouvy – do 14 dnů – bude předem vyhlášeno obecním
rozhlasem
20.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
21.Závěr

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

