Zápis z 21. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 4.10.2012
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Plechinger,J.Horejš,T.Hubáček
Omluven:F.Koška
Občané : ------- Hosté : ---1.Zahájení,přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, J.Plechinger
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček,J.Horejš
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno ve všech bodech
5.Prodej části ob.poz.p.č.522/1 - nově vzniklý 6/2 díl a o výměře 42 m2 v k.ú.Š.Hoštice.
Kupující Jiří Aleš a Růžena Alešová.Záměr prodeje vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 21.8.
2012,sejmut 10.9.2012.Bez připomínek.Kupující uhradí náklady spojené s realiz. prodeje.
Návrh : Schválit prodej části pozemku 522/1 – nově vzniklá 6/2 díl a o výměře 42 m2 – v
k.ú.Š.Hoštice manž.Alešovým.Cena 2100,-Kč (50,-Kč/m2). Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
Provedeno 25.9.2012 pracovníky KÚ. Bez závažných chyb a nedostatků.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7.Rozpočtová opatření.
Starosta předložil a seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.4,5,6,7,8,9,10/2012.
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.10/2012 a vzít na vědomí rozpočtová opatření
č.4,5,6,7,8,9/2012. Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce
Š.Hoštice. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – nutno vydat novou směrnici.
Předložen návrh směrnice. Zpracována dle metodiky a vzorů.
Návrh : Schválit Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách
obce Š.Hoštice. Hlasování : 6 pro, schváleno.
9.Provozní a návštěvní řád Dětského hřiště Š.Hoštice. Hřiště je před dokončením –
nainstalovány herní prvky, čeká se na vyplnění dopadové plochy štěrkodrtí. Pak bude
otevřeno pro veřejnost. Provozní a návštěvní řád zpracován a předložen ke schválení.
Návrh : Schválit Provozní a návštěvní řád Dětského hřiště Šumavské Hoštice.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Dopadová plocha na dětském hřišti.
Herní prvky mají své ochranné zóny, aby nedocházelo k úrazům návštěvníků. Aby mohly
být všechny objednané herní prvky instalovány na dopadovou plochu a přitom splňovaly
bezpečnostní předpisy (byla vydána revizní zpráva), muselo dojít ke zvětšení dopadové
plochy. Z původních 100 m2 až na 193 m2 – telefonicky projednáno se zastupiteli.
Celková cena za dopadovou plochu – 142434,-Kč vč.DPH (dle m2). Poměrné navýšení
dle m2. Návrh:Schválit cenu za dopadovou plochu-142434,-Kč. Hlasování:6 pro,schváleno
11.Územní plán Š.Hoštice.
Do konce října by měl být zpracován návrh ÚP. Ten s námi bude zkonzultován, předložen
na MěÚ Vimperk, projednán se všemi dotčenými úřady a institucemi, předán na KÚ a poté
bude následovat veřejné projednání – nejdříve březen 2013.
Schválena dotace na pořízení ÚP – 110400,-Kč – od Jihočeského kraje. Bude vyplacena
po schválení ÚP.
12.POV 2013 – vyhlášen Jihočeským krajem. Žádosti do 31.12.2012.
Do příštího zasedání rozmyslet – návrh – opravy MK.
Mikroregion bude podávat společnou žádost – zřejmě infrastruktura a vybavení.
13.Zimní údržba MK 2012/2013.
Pan Pojsl a p.Hubáček mají zájem pokračovat za stejných podmínek jako v minulých
letech.

Návrh : Uzavřít smlouvy na zimní údržbu komunikací (listopad 2012 – duben 2013) s
p.F.Pojslem a p.T.Hubáčkem. Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno
14.Příprava rozpočtu obce na rok 2013 – akce – úpravy VP kolem bytovek, oprava MK
Š.H.-Lštění (přibl.200 m), zasíťování nově vzniklého pozemku za hřištěm(voda,
kanalizace), podkroví OÚ, střecha na ŠJ, opravy MK, kaplička Vojslavice-střecha + další
návrhy příště.
15.Žádosti FC Š.Hoštice – příspěvek na činnost mládeže a na údržbu sportovního areálu pro rok 2012.
Návrh : příspěvek na činnost mládeže (2 mlád.m.)-10000,-Kč, příspěvek na údržbu
sportovního areálu, který je v našem majetku-15000,-Kč.
Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi, schváleno
16.Žádost p.Marie Alešové – odkoupení části obecního pozemku přilehlého k č.p.70 dle
GP. Chce odkoupit 59m2 oddělených z p.č.182/3 a nabízí 11m2 oddělených z jejího
pozemku p.č.182/9, vše v k.ú.Š.Hoštice.
Návrh : Schválit záměr směny části ob.poz.p.č.182/3 o výměře 59 m2 za část
poz.p.M.Alešové p.č.182/9 o výměře 11m2 s tím, že p.Alešová doplatí 48m2.
Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Různé:
-vyhláška TKO – novelizován zákon o místních poplatcích, proto musíme vydat novou
vyhlášku. Mění se okruh poplatníků a došlo ke zvýšení sazby poplatku.
Starosta připraví do příštího zasedání návrh nové vyhlášky.
-RUD – schválen zákon o novém RUD. Od roku 2013 bychom si měli polepšit. Na provoz
ZŠ a MŠ budeme dostávat peníze přímo (nebudeme již rozúčtovávat obcím).
-dlužníci – 2 předáni advokátní kanceláři, nový-bývalý nájemce ob.bytu-upomínka do
31.10.2012, 2 obce dluží za své žáky
-rozšíření hřbitova (bez pohřbívání) – ze strany hygieny bez problémů. Bude projednáno
na setkání s občany.
-poražení stromů – žadatel Obec Š.Hoštice -1 ks smrk – u bytovek, 1 ks třešeň – na
školním pozemku. Hlasování : 6 pro, schváleno
-doplacen úvěr u ČS a.s. na úpravnu vody
-bude vyhlášena sbírka použitého ošacení,.... - Diakonie Broumov – ve 2.pol.října.
18.Udělalo se :
-oprava kanalizace pod č.p.64 - dokončeno
-Dětské hřiště – nainstalovány herní prvky, chybí dosypání dopadové plochy
-spojovací chodba-zažádáno o kolaudaci
-prodloužení vodovodu u bytovek-osetí na jaře
-nákup čerpadla+věcí na čištění vodojemu
-vymalována kaplička v Kosmě
-probíhá-opravy MK - ASFALTEROS
19.Diskuse : J.Vincík-upozornění na VH honebního společenstva - poplatky, jejich
rozdělení – náš návrh – poměrně na obce (podle výměry)
20.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
21.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

