Zápis z 23. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 11.12.2012
Přítomni:P.Fleischmann,J.Vincík,J.Plechinger,J.Horejš,T.Hubáček, F.Koška
Omluven : V.Sedlák
Občané : -----Hosté : 1
1.Zahájení,přivítání zastupitelů, hosta – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : F.Koška
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 : Zatím nerealizována směna pozemků s p.Alešovou – nedodán
originál GP, ostatní splněno
5.Prezentace projektu „Malované mapy“ - region Prachaticko.
Zástupce firmy Malované mapy, s.r.o. paní Pištěková představila produkt a nabídla obci
prezentaci na připravovaných mapách.
Závěr : starosta smí uzavřít smlouvu na prezentační plochu - typ C a na zakreslení
dominanty obce do mapy – typ ZV – dle předložené cenové nabídky.
6.Rozpočtová opatření č.12/2012.
Starosta předložil rozpočtová opatření č.12/2012. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7.Rozpočet obce na rok 2013.
Návrh rozpočtu vyvěšen dne 20.11.2012, sejmut dne 6.12.2012. Žádné připomínky
občanů. Zastupitelé – bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh:schválit předložený rozpočet na rok 2013 s příjmy 5124000,-Kč,výdaji 4763600,-Kč.
Přebytkový rozpočet o 360600,-Kč. Hlasování : 6 pro, schváleno.
8.OZV 1/2012 – o místním poplatku za provoz za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška projednána na minulých jednáních zastupitelstva. Výše poplatku na rok 2013 –
ponechat 500,-Kč/trvale hlášená osoba a úleva pro občany od 70 let – 100,-Kč. Výše
poplatku stanovena na základě skutečných nákladů v roce 2012-viz.příloha vyhlášky.
Návrh : Schválit OZV 1/2012. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Vodné 2013.
Náklady na provoz a opravy vodovodu,vrtů a úpravny vody činily do konce listopadu
letošního roku 600000,-Kč (bez investičních akcí). Příjmy za vodné a vodoměry – 270000,Kč. Je nutno zvýšit vodné na rok 2013, aby se pokryly alespoň provozní náklady.
2 návrhy – a)24 Kč/m3
b)26,-Kč/m3 Hlasování : pro návrh a) 2, pro návrh b) 4
Schválen návrh b.
Stočné 2013.
Náklady na provoz ČOV a opravy kanalizace v letošním roce přes 250000,-Kč.
Příjmy za stočné 70000,-Kč.
Návrh : Zvýšit stočné na rok 2013 na 12,-Kč/m3. Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Vnitřní směrnice Obce Š.Hoštice pro rok 2013.
Předložen návrh směrnice. Zastupitelé byli seznámeni s drobnými úpravami oproti letošní
směrnici. Návrh : Schválit předloženou směrnici. Hlasování : 6 pro, schváleno.
11.Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – opravené kanalizační
potrubí v Š.Hošticích. Pozemky – p.p.č.21/12 – pan J.Jungvirt a 31/36 – manželé Jan a
Dana Fleišmannovi. Smlouvy vypracuje odborná fima, vč.vyhotovení věcného břemene a
GP.
Návrh : výši věcných břemen – J.Jungvirt – 5000,-Kč, pan J. a D.Fleišmannovi – 5000,-Kč.
Hlasování : 4 pro, 2 se zdrželi, schváleno.
12.ZŠaMŠ Š.Hoštice se chce účastnit projektu „Šance pro venkovské školy-pokračování“.
Garantem projektu je MAS Chance in Nature, která bude podávat žádost do OPVK. Zájem
o účast v projektu projevilo 5 ZŠ. Aby se mohla naše ZŠ spolupodílet na projektu a mohla

se připojit k žádosti, musíme vydat předběžný souhlas o partnerství a souhlasit
s předfinancováním projektu – asi 100000,-Kč (10% z přidělené částky – 6% zůstane MAS
a 4% se po realizaci projektu vrátí – jaké zdroje budou použity se rozhodne po případném
přidělení dotace).
Návrh : Schválit partnerství se ZŠaMŠ Š.Hoštice v projektu „Šance pro venkovské školy –
pokračování“ a souhlasit s předfinancováním projektu. Hlasování : 6 pro, schváleno
13.POV 2013 – mikroregion Vl.Březí – společný projekt. Výše dotace se bude odvíjet
podle získané částky a počtu zapojených obcí. Přesný záměr stačí stanovit po schválení
dotace.
Návrh : Schválit účast obce v realizaci společného projektu mikroregionu Vlachovo Březí –
III.etapa, a souhlas s realizací své části projektu ve výši 100000,-Kč, kdy vlastní zdroje
obce jsou předpokládány z 30%, tedy 30000,-Kč. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Žádost o pronájem plochy na autobusových zastávkách v Kosmě – reklamní plochy.
Žadatel – diskotéka Calypso Vimperk a Music Club Hrozen Prachatice, zast. Ondřejem
Kozárem (smlouva na paní Chonthichu Klainim). Nabízí 5000,-Kč ročně, umístění
plastových banerů, čištění od nepovolených výlepů a plakátů.
Návrh : Doporučit starostovi uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou – 1 rok (2013),
cena 500,-Kč/měsíc – 6000,-Kč/rok, umožnění prezentací akcí organizací ze Š.H.
Hlasování : 6 pro, schváleno
15.Leader – 8.výzva – vyhlášení 19.prosince 2012, příjem žádostí po 25.lednu 2013.
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 a částečná oprava fasády.
F 5 – Zázemí – Projekt na vybavení do školy – ŠD, učebna výp.techniky, školní dílna.
Žádosti připraví starosta obce.
Svůj projekt bude předkládat i FC Š.Hoštice (F 5). Představen zastupitelům – technika na
údržbu hřiště (traktor, křovinořez) + lavice na tribunu. Obec projekt podporuje a souhlasí s
partnerstvím.
16.Různé:
-dlužníci – 2 předáni advokátní kanceláři – již postoupeno soudu, bývalý nájemce ob.bytuzaplatil polovinu dlužné částky
-Římskokatolická farnost Š.Hoštice získala dotaci přes milion Kč na opravu fasády kostelaz Programu rozvoje venkova
17.Udělalo se :
-namontováno nové šoupě na vodovodním potrubí v Š.H. + propláchnutí potrubí za
pomoci HZS Vimperk
-ozdobení vánočního stromu
-kolaudace – prodloužení vodovodu v Š.H.
-opravy světel veřejného osvětlení – Kosmo
-úpravna vody – oprava napouštěcího potrubí
-kontroly EKO-KOM a výkon matriky
18.Diskuse : 19.12.2012 bude pan Štěpánek měnit vodoměry – dle rozpisu.
19.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
20.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

