Zápis z 22. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.11.2012
Přítomni:P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Plechinger,J.Horejš,T.Hubáček, F.Koška
Občané : 2
Hosté : 1
1.Zahájení,přivítání zastupitelů, občanů, hosta – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, J.Horejš
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček,J.Horejš
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 5 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno ve všech bodech
5.Směna pozemků -směnu části obecního pozemku p.č.182/3 o výměře 59 m2 za část
pozemku p.M.Alešové p.č.182/9 o výměře 11 m2 v k.ú.Š.Hoštice. Záměr směny vyvěšen
na ÚD i elektronické ÚD dne 8.10.2012, sejmut 5.11.2012, bez připomínek občanů. Paní
Alešová doplatí 48m2 – 2400,-Kč, poplatek za vklad a spojené náklady.
Návrh : Schválit směnu 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 (2400,-Kč).
Hlasování : 5 pro, schváleno
6.Rozpočtová opatření č.11/2012.
Starosta předložil rozpočtová opatření č.11/2012. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7.POV 2013 – vyhlášen Jihočeským krajem. Žádosti do 31.12.2012.
Dostavili se p.Koška a Plechinger.
Návrh : oprava MK Š.Hoštice – Nedvídkov (přibl.200m) – posoudit způsob opravy –
rozdrcení nebo jen nový povrch, další opravy na MK v Š.H. - ASFALTEROS.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Návrh rozpočtu obce na rok 2013.
Zpracován starostou a účetní obce. Předložen zastupitelům. Navrhované příjmy :
5124000,-Kč, navrhované výdaje :4763600,-Kč. Přebytkový rozpočet o 360600,-Kč.
Návrh : Schválit návrh rozpočtu obce na rok 2013. Hlasování : 7 pro, schváleno.
9.Leader – 8.výzva – vyhlášení začátkem prosince, příjem žádostí ve 2.pol.ledna 20103.
Budou vyhlášeny fiche č.2,4,5,7. Pro nás fiche č.4 a 5.
F 4 – Prostor – Projekt na výměnu střešní krytiny na budově ŠJ.
F 5 – Zázemí – Projekt na vybavení do školy – např. ŠD, učebna výp.techniky, šk.dílna,.. projednat s paní ředitelkou.
Další informace na příštím jednání zastupitelstva.
10.OZV 1/2012 – o místním poplatku za provoz …... komunálních odpadů.
Starosta předložil návrh nové vyhlášky – zatím nestanoven poplatek na rok 2013. Do
příštího jednání budou zpracovány podklady pro stanovení výše poplatku.
Zastupitelstvo bere návrh vyhlášky na vědomí, schvalovat se bude v prosinci.
11.Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – Prodloužení vodovodu
Š.Hoštice. Pozemky – p.p.č.119/1 a 78/2 pan F.Gaier, pozemek p.p.č.118/46 pan J.Marek,
paní E.Marková a K.Marková. Smlouvy vypracuje odborná fima, vč.vyhotovení věcného
břemene. Cena do 5000,-Kč.
Návrh : výši věcných břemen – F.Gaier – 500,-Kč, pan J.Marek – 500,-Kč, paní E.Marková
– 500,-Kč, sl. K.Marková – 500,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno.
12.Různé:
-dlužníci – 2 předáni advokátní kanceláři, nový-bývalý nájemce ob.bytu-zapl.polovina
částky, 1 obec - za své žáky
-rozšíření hřbitova (bez pohřbívání) – ze strany hygieny bez problémů, památkáři také bez
problémů. Bude projednáno na setkání s občany.
-žádosti – ŽP – ČOV – rozhodnuto by mělo být do konce roku
-PRV – lesní cesta – žádost podána, je klompletní – rozhodnutí v 1.čtvrtletí 2013
-dopis manželů Půbalových a Korbelových - dodávka nekvalitní vody – žádost o řešení

situace. Přítomni p.Korbel,p.Půbal a p.Vondrášek.
Starosta seznámil s textem dopisu (doručen v den jednání zastupitelstva).
Včera proběhlo odkalení na novém hydrantu – voda zpočátku silně zakalená. Stav
několikrát konzultován s odborníky – firma Kvint, p.Důra – EKO-TOP, p.Fridrich-bývalý
ředitel firmy VAK, … Zatím nikdo nedokáže stanovit příčinu zakalení v tomto místě a
navrhnout účinné řešení.
Nejbližší řešení – montáž uzávěru na větev Mareš – Koška. Tím bude možné uzavřít skoro
celou obec a potrubí může být propláchnuto větším tlakem, v případě dalšího zakalení
častější odkalování. Dál budeme postupovat podle efektu tohoto opatření a hledat další
možnosti po konzultacích s odborníky.
Starosta co nejdříve kontaktuje firmu Kvint na montáž uzávěru.
13.Udělalo se :
-Dětské hřiště
-spojovací chodba-proběhla kolaudace
-probíhá-opravy MK – ASFALTEROS
-instalován nový hydrant – nejnižší místo na přívodu do Š.H.
-dokončen projekt – Vybavení – zázemí pro neziskový sektor
-doplněno dopravní značení
-humanitární sbírka pro Diakonii Broumov – odvezeno 75 pytlů
-volby do zastupitelstva kraje
-podzimní úklid obce
14.Diskuse : -----------------------15.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

