Zápis z 24. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 12.2.2013
Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,J.Plechinger,J.Horejš,T.Hubáček, F.Koška, V.Sedlák
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 : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Rozpočtová opatření č.13/2012.
Starosta předložil rozpočtová opatření č.13/2012. Zastupitelstvo bere na vědomí.
6.Účet u ČNB – od dubna povinnost každé obce přijímající dotace ze státního rozpočtu a
fondů EU. Máme nově zřízen. Výnosy z RUD bychom chtěli i nadále posílat na účet
u České spořitelny a.s.
Návrh : Vyloučit použití účtu Obce Šumavské Hoštice u České národní banky k příjmu
výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně Obci Šumavské Hoštice
podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Smlouva č.014130002206/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Š.H. a E-ON ČR – Šumavské Hoštice – kabel NN, Rod. Již dříve podepsána
Smlouva o smlouvě budoucí. Akce dokončena a zaměřeno skutečné provedení stavby.
Návrh : Schválit Smlouvu č.014130002206/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – Šumavské Hoštice – kabel NN, Rod. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice
-hospodářský výsledek za rok 2012 - +194292,94Kč
Návrh : Schválit HV a rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠaMŠ Š.Hoštice za
rok 2012 – 194000,-Kč – rezervní fond; 292,94Kč – fond odměn.Hlasování:7pro,schváleno
-splátkové kalendáře na provoz a nadnormativní výdaje ZŠaMŠ v roce 2013. Předložil
starosta – zpracovány dle schváleného rozpočtu.
Návrh : Schválit splátkový kalendář se ZŠaMŠ Š.Hoštice – provoz a splátkový kalendář se
ZŠaMŠ Š.Hoštice – nadnormativní výdaje. Hlasování : 7 pro, schváleno
-výjimka z počtu žáků pro ZŠaMŠ – nutno udělit na příští školní rok – 2013/2014.
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok
2013/2014 a závazek uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-neinvestiční náklady na žáky ZŠ v roce 2012 – starosta předložil rozúčtování a stanovení
částek na 1 žáka. (Letos obcím účtujeme naposledy. Od roku 2013 dostáváme peníze
přímo v rámci RUD podle počtu žáků navštěvujících školu v daném roce.) Celková výše
neinvestičních nákladů na žáka ZŠ za rok 2012 : 1-8 – 6482,-Kč; 9-12 – 3143,-Kč. Aby
nedošlo ke skokovému navýšení oproti roku 2011 - návrh : fakturovat neinvestiční náklady
na žáka ZŠ za rok 2012 : 1-8 – 5300,-Kč; 9-12 – 2650,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
- neinvestiční náklady na žáky MŠ v roce 2012 – starosta předložil rozúčtování a
stanovení částek na 1 žáka. (Letos obcím účtujeme naposledy. Od roku 2013 dostáváme
peníze přímo v rámci RUD podle počtu žáků navštěvujících školu v daném roce.) Celková
výše neinvestičních nákladů na žáka MŠ za rok 2012 : 1-8 – 2511,50Kč; 9-12 –1105,00Kč.
Návrh : fakturovat neinvestiční náklady na žáka MŠ za rok 2012 : 1-8 – 2500,-Kč; 9-12 –
1100,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
9.V roce 2002 byl ZŠaMŠ Š.Hoštice předán do užívání movitý majetek v celkové výši
1319553,95Kč. Část tohoto majetku byla již vyřazena, další byl dokoupen – přesné stavy
si vede škola a každoročně nám předává výsledky inventarizace. Majetek, který byl
převeden v roce 2002, stále vedeme na podrozvahových účtech 903000/999903 a na

základě doporučení auditorů krajského úřadu bychom ho měli z těchto podrozvahových
účtů vyřadit.
Návrh : Schválit vyřazení movitého majetku z podrozvahových účtů 903000/999903 ve
výši 1319553,95Kč, který byl příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Šumavské Hoštice předán
bezúplatně do správy k vlastnímu hospodářskému využití ke dni 31.12.2002.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Směna pozemků s p.Marií Alešovou.
Paní M. Alešová v prosinci doložila potvrzený geometrický plán a oproti vyvěšenému
záměru a schválené směně pozemků došlo ke změně m2 u vyměňovaných pozemků.
Návrh : Zrušit usnesení z 15.11.2012 - směna 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, paní
Alešová doplatí 48 m2 – 2400,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
Byl vyvěšen nový záměr směny těchto pozemků – upraveny výměry (na úřední desce i
elektronické úřední desce) - 3.1.2013, sejmut 19.1.2013, bez připomínek.
Návrh : Schválit směnu části obecního pozemku p.č.182/3 o výměře 55 m2 (182/3 díl a) za
část pozemku p.M.Alešové p.č.182/9 o výměře 13 m2 (182/9 díl c) v k.ú.Š.Hoštice, paní
Alešová doplatí 42 m2 – 2100,-Kč a uhradí náklady spojené se směnou pozemků (vklad
do KN, poplatek za dělení pozemků). Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Průkazy energetické náročnosti budov.
Objekty, které jsou prodávány, pronajímány, nebo jsou užívané orgány veřejné moci musí
mít dle zákona „Průkaz energetické náročnosti budovy“ (PENB).
Kulturní dům – od 1.1.2013, budova OÚ – od 1.1.2016 - je do 500m2 energeticky vztažné
plochy (nad 500m2 od 1.7.2013), pošta a byt v č.p.64 (součást budovy-bytového domu) –
od 1.1.2016. Školy – je třeba zjistit podrobnosti.
Návrh : Nechat zpracovat PENB pro kulturní dům a budovu OÚ. Ohledně č.p.64 jednat se
Společenstvím vlastníků. Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Grantové programy Jihočeského kraje :
a)GP – Obnova drobné sakrální architektury v krajině – bude vyhlášen 11.3.2013.
Návrh : Podat žádost na obnovu kapličky ve Vojslavicích – střecha + spolufinancování ve
výši min. 30%. Hlasování : 7 pro, schváleno
b)GP – GP na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraj – bude vyhlášen 8.3.2013.
Návrh : Podat žádost na vybavení SDH Š.H. (projednat s velitelem SDH) +
spolufinancování ve výši min. 30%. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Akce 2013 – projednány akce, které budou postupně realizovány v roce 2013 (záleží i
na úspěšnosti podaných žádostí o dotace). Na některé je potřeba vyhlásit poptávkové
řízení.
Návrh : Vyhlásit VŘ - poptávkové řízení na : a)Oprava části MK kolem Jamry; b)Oprava
vodovodu pod KD; c)Přípojka vodovodu a kanalizace k nové parcele za hřištěm.
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Pilotní projekt firmy EKO-KOM – zajištění všeho ohledně skla, plastů, příp.papíru (svoz,
fakturace, kontejnery, hlášení, …). Projekt je na 2 roky, pak by svoz mohly zajišťovat
Městské služby Vimperk, ostatní by přešlo znovu na nás. Každý rok doplácíme přibližně
10000,-Kč. Nyní by to šlo za firmou EKO-KOM – snaha o optimalizaci. Museli bychom do
31.3.2013 vypovědět smlouvy s AMT Příbram (sklo) a TS R.Kučera (plasty) a od 1.7.2013
bychom vstoupili do projektu. Bližší informace by měl podat p.Pichler z firmy EKO-KOM.
Rozhodnutí – na březnovém jednání ZO.
15.Různé:
-Leader – podány 2 žádosti na MAS – prošly administrativní kontrolou. Do 10.3. bychom
měli znát výsledky.
-Kontrola hospodaření obce za rok 2012 – provedena pracovníky KÚ – bez závad.
-Podepsána dohoda s Honebním společenstvem – budou nám převedeny finanční
prostředky za uplynulých 10 let – 89770,-Kč (využití – hřbitov).

16.Udělalo se :
-propláchnutí potrubí za pomoci HZS Vimperk - Kosmo
-oprava vodovodu pod KD
-úpravna vody – vyčištění akumulační nádrže a servis filtrační jednotky CULIGAN
-výměny vodoměrů
-odpočty vodoměrů
17.Diskuse : -----------------18.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
19.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

