Zápis z 25. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 12.3.2013
Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček,V.Sedlák
Omluveni : J.Horejš, 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.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 5 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : většina bodů splněna, zbytek bude splněn do příštího zasedání, kdy
bude provedena kontrola
5.Žádost p.A.Šejny – souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č.218 v k.ú.Vojslavice –
stavba RD. Předložena katastr.mapa s vyznačením umístění domu na pozemku.
Návrh : Schválit umístění stavby na poz.p.č.218 v k.ú.Vojslavice + napojení pozemku na
místní komunikaci – p.č.219/1. Hlasování : 5 pro, schváleno
6.Zařazení správního území naší obce do území MAS Chance in Nature.
Připravuje se nové programové období. Aby mohla naše obec využívat případných
dotačních titulů, které půjdou přes MAS (např.Leader), je třeba být zařazeni v území
působnosti MAS Chance in Nature – LAG se sídlem v Malenicích.
Návrh : Schválit souhlas se zařazením správního území obce Šumavské Hoštice do území
působnosti integrované strategie území regionu CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP.
Hlasování : 5 pro, schváleno
7.Průkazy energetické náročnosti budov.
Zjištěny bližší informace. Musíme mít pro kulturní dům, budovu ZŠ, budovu OÚ.
Číslo popisné 64 – naše je MŠ, byt, pošta, tel.ústředna – o vypracování průkazu žádá
majitel – Společenství vlastníků. Budeme s ním jednat.
Návrh : Oslovíme firmu EGF Energy, spol. s r.o. (Sušice), aby podala nabídku na
zpracování průkazů pro všechny jmenované budovy. Hlasování : 5 pro, schváleno
8.Grantový program Jihočeského kraje – Obnova vodohospodářské infrastruktury – možno
žádat na opravy vodovodů.
Návrh : Podat žádost na opravu vodovodu v Š.Hošticích (pod KD) + spolufinancování ve
výši min. 30%. Hlasování : 5 pro, schváleno
9.Projekt EKO-KOMU – zajištění tříděného sběru směsi obalových odpadů.
Zjištěny bližší informace – obdrželi jsme návrhy Smlouvy - Pilotního projektu; Přílohu č.1 –
Seznam odpadů-specifikace složek; Příloha č.2 Rozsah a podmínky zajišťování tříděného
sběru; Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Návrh : Vstoupit do „Pilotního projektu“ s firmou EKO-KOM, a.s.. Vypovědět k 30.6.2013
smlouvy s AMT Příbram (sklo) a TS Radim Kučera (plasty). Hlasování : 5 pro, schváleno
10.Leader – 8.kolo
VH MAS schválila seznam úspěšných projektů. Uspěli jsme s oběma žádostmi.
F 4 – Výměna střešní krytiny a oprava části fasády na budově ŠJ – bude se realizovat o
prázdninách. Starosta vypíše výběrové řízení na dodavatele – osloví 3 firmy.
F 5 – Vybavení učeben ZŠ Š.Hoštice (počítačová učebna, školní dílna, školní družina) –
bude se realizovat postupně od března do července – starosta ve spolupráci s p.ředitelkou
Úspěšní žadatelé uzavírají s MAS smlouvy o reklamě.
Návrh : Uzavřít Smlovu o reklamě s o.s.CHANCE IN NATURE – LAG – projekt „Výměna
střešní krytiny a oprava části fasády na budově ŠJ“ a Smlovu o reklamě s o.s.CHANCE IN
NATURE – LAG – projekt „Vybavení učeben ZŠ Š.Hoštice“. Hlasování : 5 pro, schváleno
11.Územní plán Šumavské Hoštice - informace.
Ateliér ARSPRO předložil Návrh Územního plánu Šumavské Hoštice. (Představen na

Setkání zastupitelů s občany). Starosta s místostarostou doplnili další požadavky obce,
které budou zapracovány. Do konce měsíce března by měl být Návrh ÚP předán na MěÚ
Vimperk, odbor VÚP, který ho projedná se všemi zainteresovanými orgány a institucemi.
Veřejné projednání bude nejdříve v srpnu 2013.
12.Rozšíření hřbitova – směrem ke školní jídelně.
Jednalo by se o část, kde by se nedalo pohřbívat. Bylo by zde možno zřizovat hrobová
místa na ukládání uren. Představeno na Setkání zastupitelů s občany. Projednáno s
památkáři, hygienou i odborem výstavby.
Návrh : Nechat zpracovat návrh projektu „Rozšíření hřbitova v Š.Hošticích“.
Hlasování : 5 pro, schváleno
13.Různé:
-Leader – poslední 9.výzva – budou moci žádat pouze mikroregiony – společné projekty
obcí
-PRV – Oprava lesní cesty p.č.545 v k.ú.Š.Hoštice – žádost nebyla úspěšná – nebude se
realizovat
-Pošta – informace – úřední hodiny na naší pobočce se nebudou měnit, roznášku po
Š.Hošticích budou zajišťovat pracovnice z Prachatic
-Pouť – 5.5.2013 – opět bude stan s živou hudbou
14.Udělalo se :
-Setkání zastupitelů s občany – 12.3.2012
-Dětský karneval – připravily hasičky
15.Diskuse : praskliny na místních komunikacích – bylo by třeba zalít. Kontaktujeme firmu
Strabag, aby nám poskytla kontakt na firmu provádějící tyto práce.
16.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 5 pro, schváleno
17.Závěr

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

