Zápis z 26. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 16.4.2013
Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček,V.Sedlák,J.Horejš,F.Koška
Občané : -----Hosté : --------1.Zahájení,přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Horejš,J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Věžní hodiny – ciferníky, ručičky, ….
Probíhá oprava fasády a nátěry věže na kostele – využijeme postaveného lešení a
necháme opravit ciferníky, ručičkové strojky, ručičky, rozvody.
Oslovena firma L.HAINZ spol. s r.o.(výrobce našich hodin a všeho příslušenství) – podala
cenovou nabídku – zastupitelé byli obvoláni a všichni souhlasili s uzavřením objednávky.
Návrh : Nechat opravit ručičkové strojky, rozvody, číselníky (nové), ručičky, … firmou
L.HAINZ spol. s r.o. - cena 97121,90Kč vč.DPH. Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Mikroregion – společná žádost sdružených obcí do 9.kola programu Leader, fiche č.5 Zázemí (mohou žádat pouze mikroregiony). Na každou obec připadne přibližně 30000,-Kč.
Nutno schválit účast obce v žádosti o finanční podporu v 9.výzvě programu Leader
(podává Mikroregion Vlachovo Březí) s tím, že souhlasí se spolufinancováním své části
projektu ve výši min.12164,-Kč (30%).
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.PENB – nabídku na vypracování průkazů pro budovy ZŠ, OÚ, kulturního domu a č.p.64
podala firma EGF Energy, spol. s r.o. Na č.p.64 musí objednat Společenství vlastníků,
jehož jsme součástí. Celková částka za všechny 4 budovy – 35000,-Kč.
Návrh : Objednat zpracování PENB na obecní budovy, o č.p.64 jednat se Společenstvím
vlastníků.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Pouť – dnes pan Tříska požádal o přeložení na 12.5.2013 (5.5. je pouť v Katovicích a
nemůže zajistit atrakce jako v minulých letech).
Rozhodnutí – nebudeme měnit ternín pouti – bude 5.5.2013.
9.Záměr prodeje pozemků v k.ú.Buk.
Na území obce Buk vlastníme 219 m2 pozemků, které se nachází mezi pozemky p.Vlka.
Pro obec nemají zásadní význam. Byly p.Vlkovi nabídnuty a ten podal žádost o jejich
odkoupení.
Návrh : Schválit záměr prodeje obecních pozemků PK 917 díl 2 a díl 3; PK 918 díly 1, 2, 3,
4 o celkové výměře 219 m2 v k.ú.Buk.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Vyhodnocení poptávkového řízení:Oprava vodovodního řadu v obci Šumavské Hoštice.
Byly osloveny 3 firmy, výzva byla vyvěšena na úřední desce i elektronické ÚD. Všechny
oslovené firmy si vyzvedly zadávací dokumentaci. V řádném termínu byly doručeny 2
nabídky. Obě splnily podmínky poptávkového řízení stanovené obcí (zadavatelem).
Obálky byly otevírány podle termínu doručení.
Firma

KVINT Vlachovo Březí spol.
s r.o.

Nabídková cena vč.DPH

362 898,00 Kč

Záruka

120 měs.

Pořadí

1

Lesostavby Třeboň, a.s.
373 130,00 Kč
120 měs.
2
Návrh . Uzavřít Smlouvu o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Vyhodnocení poptávkového řízení:Oprava části místní komunikace kolem JAMRY.
Byly osloveny 3 firmy, výzva byla vyvěšena na úřední desce i elektronické ÚD. Všechny
oslovené firmy si vyzvedly zadávací dokumentaci + 1 firma po zjištění poptávky na
internetu. V řádném termínu byly doručeny 4 nabídky. Všechny splnily podmínky

poptávkového řízení stanovené obcí (zadavatelem). Obálky byly otevírány podle termínu
doručení.
Firma

Nabídková cena vč.DPH

Záruka

Pořadí

COLAS CZ, a.s.

607 231,00 Kč

60 měs.

4

Lesostavby Třeboň, a.s.

471 892,00 Kč

96 měs.

1

Reno Šumava a.s.

518 979,00 Kč

24 měs.

3

STRABAG a.s.
502 153,00 Kč
36 měs.
2
Návrh . Uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Lesostavby Třeboň, a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12..Vyhodnocení poptávkového řízení: Výměna střešní krytiny a oprava části fasády na
budově školní jídelny. Místnost opustil V.Sedlák (hodnocena nabídka otce).
Byly osloveny 3 firmy, výzva byla vyvěšena na úřední desce i elektronické ÚD. Všechny
oslovené firmy si vyzvedly zadávací dokumentaci. V řádném termínu byly doručeny 2
nabídky. Obě splnily podmínky poptávkového řízení stanovené obcí (zadavatelem).
Obálky byly otevírány podle termínu doručení.
Firma

Ing.Vladimír Sedlák

Nabídková cena vč.DPH

535 377,74 Kč

Záruka

60 měs.

Pořadí

2

Lesostavby Třeboň, a.s.
523 500,00 Kč
96 měs.
1
Návrh . Uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Lesostavby Třeboň, a.s.
Hlasování : 6 pro, schváleno
13.JPÚ za hřištěm – dokončena. Vznikly 2 nové pozemky (1 obecní-239/1 a 1 p.J.Chána239/4) – možno využít pro stavbu RD.
Návrh : Nechat vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky-tlaková (polovinu ceny uhradí
p.Chán). Nabídka od firmy Kvint Vl.Březí spol. s r.o. - 42300,-Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
14.Různé:
-zametení štěrku na MK – Agrodružstvo
-informace – 2 neplatiči – okresním soudem vydány elektronické platební rozkazy, dál řeší
právní zástupce obce
-informace starosty o 2.Zlínské výzvě – obec se připojila – cedule na příjezdu do obce
15.Udělalo se :
-podány žádosti o granty – KÚ – kaplička Vojslavice, vybavení SDH, oprava vodovodu v
Š.H.
-probíhá jarní úklid obce
-odvezeny ciferníky věžních hodin
16.Diskuse : ------------------17.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Závěr

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

