Zápis z 20. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 10.8.2012
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,J.Horejš,T.Hubáček
Omluven:J.Plechinger
Občané : 1 Hosté : ---1.Zahájení,přivítání zastupitelů,občanů – 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 : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno ve všech bodech
5.Prohlídka prací v areálu ZŠ – sociální zařízení dívky, hygienické koutky ve třídách, nová
cvičná kuchyňka,spojovací chodba.
6.Zápis do obecní kroniky za rok 2011-návrh předložila kronikářka Mgr.Blanka Koubová. V
rámci diskuse doplněny některé body.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2012. Hlasování . 6 pro, schváleno.
7.Vyhodnocení poptávkového řízení na akci : Prodloužení vodovodu Šumavské Hoštice.
a)položení potrubí a přípojek
Osloveny 3 firmy, všechny si vyzvedly zadávací dokumentaci. Nabídku předložily 3 firmy –
všechny splnily podmínky. Obálky neporušeny.
Firma
Cena vč.DPH
Záruka za dílo
Pořadí
Jiří Štěpánek
VODA-TOPENÍ

115 783,00 Kč

36 měs.

2

Antonín Důra
EKO-TOP

120 192,00 Kč

neuvedeno

3

KVINT Vlachovo
101 442,00 Kč
60 měsíců
1
Březí spol. s r.o.
b)zemní práce
Osloveny 2 firmy, obě si vyzvedly zadávací dokumentaci. Nabídku předložily 2 firmy – obě
splnily podmínky. Obálky neporušeny.
Firma
Cena vč.DPH
Záruka za dílo
Pořadí
Technické služby
Petr Pahorecký

93 840,00 Kč

nepožadováno

2

KVINT Vlachovo
58 080,00 Kč
60 měsíců
1
Březí spol. s r.o.
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na celou akci s firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
8.Vyhodnocení poptávkového řízení na akci : Úpravy veřejného prostranství kolem
bytovek.
Po dohodě s majiteli bytovek bude projekt realizován v roce 2013.
Osloveny 3 firmy, všechny si vyzvedly zadávací dokumentaci. Nabídku předložily 3 firmy –
všechny splnily podmínky. Obálky neporušeny.
Firma
Cena vč.DPH
Záruka za dílo
Pořadí
KVINT Vlachovo
Březí spol. s r.o.

642 193,00 Kč

24 měsíců

3

Strabag a.s.

599 091,80 Kč

24 měsíců

2

Lesostavby Třeboň
586 393,00 Kč
48 měsíců
1
a.s.
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na akci s firmou Lesostavby Třeboň a.s.

Hlasování : 6 pro, schváleno.
9.PRV – říjen 2012 – možnost podávat žádosti na opravy a rekonstrukce lesních cest.
Máme projekt a souhlas s provedením stavby na lesní cestu na p.č.545 v k.ú.Š.Hoštice.
Firma RRA Šumava, o.p.s. Nabízí zpracování žádosti – cena 10000,-Kč bez DPH.
Návrh : Schválit firmu RRA Šumava jako zpracovatele žádosti do PRV-lesní cesta.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
10.Opravy MK – nabídka firmy Asfalteros s.r.o. - technologie ITHR.
440,-Kč/m2, min.100 m2 – zaměřili 253 m3. Možno opravovat i jiné úseky.
Návrh : Objednat opravu 200 m2. Celkový rozsah upřesnit na místě.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
11.Problémy v úpravně vody – provozní čerpadlo – letos již 2x porouchané (1x čerpadlo,
1x řídící jednotka). Oprava trvá min.týden – v této době problém s jakostí vody.
Možnost pořídit rezervní čerpadlo pro případ další poruchy.
Nabídka firmy Čerpadla Neptun spol. s r.o. - čerpadlo Grundfos ….s frekvenčním měničem
(přesně jako v ÚV) – 37920,-Kč nebo Grundfos ….... bez frekvenčního měniče–21900,-Kč.
Dodávka do 4 týdnů.
Návrh : Objednat čerpadlo Grundfos CRI 5-8 A-FGJ-I-E-HQQE 1x 230V za 21900,-Kč.
Hlasování : 6 pro, schváleno.
12.Dohoda o budoucí spolupráci – s Obcí Lažiště.
Obec Lažiště bude podávat žádost do OPŽP na výstavbu sběrného dvora. Jako přílohy
slouží i Dohody o budoucí spolupráci s okolními obcemi. Návrh Dohody předložen.
Návrh : Uzavřít Dohodu o budoucí spolupráci s Obcí Lažiště. Hlasování : 6 pro, schváleno
13.Volné finanční prostředky–místostarosta měl zajistit návrh smlouvy s JaT BANKOU,a.s.
Předložena všeobecná rámcová smlouva, reklamační řád a nabídka platná od 1.5.2012 –
na 1 rok 3,1%p.a. (částka od 1000000,-Kč). Nutno blíže projednat se zástupcem banky –
místostarosta domluví schůzku na co nejbližší termín.
Návrh : Schválit uložení finančních prostředků ve výši 2000000,-Kč na vkladový produkt
JaT BANKY – roční termínový vklad – úrok 3,1%p.a. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Dlužník – bývalý nájemce KD – poslána 3.upomínka – výzva k zaplacení do 31.8.2012.
Návrh : Jestliže nebude dluh uhrazen, podat prostřednictvím advokátní kanceláře
Nitranský-Jezl soudní žalobu. Hlasování : 6 pro, schváleno.
15.Žádost p.J.Aleše – koupě části ob.poz.p.č.522/1 v k.ú.Š.Hoštice – je v zastavěném
území, řadu let žadatelem užíván jako zahrada u domu, oplocen. Nevedou přes něj žádné
sítě. Předložen GP – nově vzniklý 6/2 díl a o výměře 42 m2 v k.ú.Š.Hoštice.
Návrh : Schválit a vyvěsit záměr prodeje části pozemku 522/1 – nově vzniklá 6/2 díl a o
výměře 42 m2 – v k.ú.Š.Hoštice.
Hlasování : 6 pro, schváleno
16.Různé:
-Leader 2013 – poslední výzva – F 3 – znovu zkusit VP kolem bytovek, F 4 – Podkroví
OÚ-bývalá knihovna (nutno zjistit, zda je vyžadováno stavební povolení)
-nápady pro další období – rozšíření hřbitova o část, kam by se mohly ukládaturny (bez
pohřbívání) – zjistit podmínky na KHS; u školy-hřiště na míčové hry s umělým povrchem –
zjistit možnosti a cenové relace
-koupě tlakové myčky a kalového čerpadla – nutné pro čištění vodojemu (zatím si
půjčujeme). Návrh:Schválit koupi za celkovou cenu do 10000,-Kč.Hlasování . 6 pro,schvál.
-žádost p M.Jungvirta – poražení stromů a vyřezání křovin–na p.č.502/1,504/3,503/5,499 vše k.ú.Š-.Hoštice (Škarez) – soupis dle žádostí ze dne 8.8.2012 (na většinu není povolení
potřeba). Návrh : Schválit poražení stromů a vyřezání křovin. Hlasování : 6 pro,schváleno
-žádost p.M.Hrbkové – vybílení kapličky v Kosmě – předběžná cena 3900,-Kč.
Návrh : Předložení nabídky na provedení prací a jestliže částka bude do 5000,-Kč,
starosta práce objedná. Hlasování : 6 pro, schváleno.
17.Udělalo se :
-POV – dokončena oprava sociálních zařízení v budově ZŠ – dívky + 7 hygienických

koutků ve třídách
-grant KÚ – hasiši – zakoupeno vybavení
-oprava kanalizace pod č.p.64
-oprava kříže v Kosmě
-sečení stok
-Dětské hřiště – 1.f. - připravena dopadová plocha na montáž herních prvků
-úpravna vody – oprava provozního čerpadla
-podána žádost na SFŽP – ČOV
-uzavřena nájemní smlouva s T.Hraněm na obecní byt
-dovezeny 2 nové kontejnery na plasty – od firmy EKO-KOM
-nainstalovány 4 nové vodoměry (ještě chybí 2)
18.Diskuse : ------------19.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
20.Závěr

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

