Zápis z 27. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 14.5.2013
Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček,V.Sedlák,F.Koška
Omluven : J.Horejš
Občané : 2
Hosté : 1
1.Zahájení,přivítání zastupitelů, občanů, hostů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Vincík, F.Koška
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 4 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Myslivecké sdružení – jednání zastupitelstva navštívil nový předseda MS Jan Kříž.
Seznámil zastupitele s připravovanými akcemi a požádal o případnou spolupráci a finanční
podporu – letos o prázdninách oslava 50.výročí vzniku MS (akce pro veřejnost na
parkovišti u KD), příští rok v květnu budou myslivci organizovat Okresní výstavu trofejí, vč.
doprovodného programu. Pouť bude 4. nebo 11.5.2014 – termín výstavy 14.-18.5.2013.
Obec pomůže finančně a veřejné prostory mohou myslivci užívat bezplatně. Možná je i
případná organizační pomoc.
Během projednávání tohoto bodu se dostavili p.Hubáček a p.Plechinger.
6.Zápis do obecní kroniky za rok 2012.
Představila kronikářka obce paní B.Koubová. Doplnění o poznatky zastupitelů.
Návrh : Schválit text zápisu do obecní kroniky za rok 2012. Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
všechny požadované dokumenty vyvěšeny na ÚD i elektronické ÚD 23.4.2013, sejmuty
9.5.2013. Bez připomínek.
Návrh usnesení : ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Schvaluje
účetní uzavěrku za rok 2012.
Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Prodej pozemků PK 917 díl 2 a díl 3; PK 918 díly 1, 2, 3, 4 o celkové výměře 219 m2 v
k.ú.Buk pod Boubínem.
Záměr prodeje vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 23.4.2013, sejmut 9.5.2013.
Bez připomínek. Kupující – Vladimír Vlk.
Návrh : Schválit prodej pozemků PK 917 díl 2 a díl 3; PK 918 díly 1, 2, 3, 4 o celkové
výměře 219 m2 v k.ú.Buk pod Boubínem panu V.Vlkovi za cenu 20,-Kč/m2 – celkem
4380,-Kč+kupující uhradí náklady spojené s koupí pozemků. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Zápisy a dokumenty, které budou uloženy do schránky – do makovice kostela v
Š.Hošticích.
-výtisk Prachatického deníku z 2.5.2013,kopie stránky z Prachatického deníku z 9.11.2009
pojednávající o obci,výtisk Vikariátního měsíčníku z května 2010,letecký snímek
Šumavských Hoštic z roku 2008,2 letecké snímky Šumavských Hoštic z roku 2011,letecký
snímek Kosma z roku 2008,letecký snímek Vojslavic z roku 2008,Vzkaz administrátora
farnosti pana faráře Michala Pulce,zápisy z posledních 2 jednání zastupitelstva obce,
poštovní známky,mince platící v roce 2013,fakta o obci v roce 2013 – předložil ke
schválení starosta – doplněno o poznatky zastupitelů,flash disc s digitálními fotografiemi +
dokumenty z roku 1951 a z roku 1970.
Návrh : Schválit. Hlasování : 6 pro, schváleno
10.MK Š.Hoštice – Buk – zimní údržba
SÚS Jč.kraje již nebude provádět zimní údržbu – místní komunikace je naše a nesmí bez
svolení svého zřizovatele (Jihočeský kraj) udržovat cizí majetek. Stejný problém má obec
Buk. MK leží v CHKO Šumava – není možné chemické ošetřování. Po MK jezdí autobusy
a není v našich silách provádět zimní údržbu v takové kvalitě jako SÚS Prachatice.

Návrh : Společně s obcí Buk požádat Jihočeský kraj o provádění zimní údržby MK
Š.Hoštice-Buk a v případě schválení požádat Správu CHKO Šumava o povolení
chemického posypu (solení).
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Leader – 8.výzva – vzhledem k chybě v kódu byla naše žádost „Vybavení učeben ZŠ“
vyřazena z posuzování SZIF (chyba na straně MAS).
MAS Chance in Nature vyhlásila 9.výzvu, kde mohou žádat pouze mikroregiony.
Nám MAS společně s Městysem Strunkovice n.Blanicí (stejná chyba) umožnila podat na
oba projekty společnou žádost prostřednictvím Mikroregionu Vlachovo Březí (v 9.výzvě je
již nastaven správný kód) - „Vybavení základních škol Strunkovice nad Blanicí a
Šumavské Hoštice“. V případě podpoření žádosti bude probíhat financování přes
Mikroregion Vlachovo Březí.
Návrh : Schválit podání žádosti a případné financování
přes mikroregion.
Hlasování : 6 pro, schváleno
Jelikož v rámci projektu již došlo k zakoupení počítačových stolů a stolů do školní družiny,
je třeba tyto převést darovací smlouvou ZŠaMŠ Š.Hoštice.
Návrh : Uzavřít Darovací smlouvu se ZŠaMŠ Š.Hoštice-počítačové stoly a stoly do školní
družiny v hodnotě 31392,-Kč. Hlasování : 6 pro, schváleno
12.Vodovod Š.Hoštice – informace
-občas teče zakalená voda – vysoká hladina spodní vody, zatopené vrty a je čerpána
povrchová voda, kterou nejsme schopni v úpravně vody vyčistit (došlo ke zvýšení dávek
chlorňanu)
-čerpadla dodávají málo vody do vodojemu – vyměněno čerpadlo ve spodním vrtu (pouze
velmi malé zlepšení), po trase voda nikde nevytéká. Konzultace s odborníky – mohou být
zanesené zpětné klapky ve vrtech – necháme vyměnit
-hydrant u kravína špatně těsní – necháme vyměnit
13.OPŽP – výsledek Žádosti o novou ČOV na Nové.
Vyvěšeny výsledky. Nejsme mezi podpořenými žádostmi. Jsme mezi akceptovanými
žádostmi zařazenými v zásobníku projektů. Jestliže se v OPŽP uvolní mezi úspěšnými
žadateli fin.prostředky, může být projekt podpořen. Pak by bylo třeba ihned vyhlásit VŘ.
14.Granty JČ kraje :
-POV – dostaneme 200000,-Kč na Opravu MK kolem Jamry
-Podpora jednotek SDH – dostaneme 25000,-Kč na nákup zásahových obleků
-Oprava vodovodu v Š.H. - zastupitelstvo kraje zasedá 16.5.2013
-kaplička Vojslavice – bude známo v polovině června
15.Různé:
-zápis do MŠ-výsledky zatím nejsou známé-někteří rodiče zatím nepředložili všechny
požadované dokumenty. Rozhodnuto bude do pátku. ZO bere na vědomí
-územní plán – předložen návrh pro společné projednání, ke kterému se budou vyjadřovat
nejdříve dotčené orgány
-kniha o Šumavských Hošticích – Mgr.Pavel Fencl + knihovnice, … - podpoříme
16.Udělalo se :
-pouť
-výsadba stromků v ob.lese
-jarní úklid obce
17.Diskuse : ------------------18.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
19.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

