Zápis z 28. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 30.7.2013
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček,F.Koška
Omluven : J.Horejš
Občané : ----Hosté : -----1.Zahájení,přivítání zastupitelů, občanů, hostů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.MK Š.Hoštice – Buk – zimní údržba.
Podána žádost o zimní údržbu – společně s obcí Buk. SÚS Jč.kraje již nebude provádět
zimní údržbu – místní komunikace je naše a nesmí udržovat cizí majetek. S obcí Buk se
SÚS dohodla na výměně úseků silnic, my s nimi nemáme co měnit.
Návrh : budeme udržovat sami – pluhováním. Osadíme 3 ks dopravních značek (text dle
zákona). DZ objednáme u firmy RENO Šumava.
Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Zimní údržba MK 2013/2014 :
Oslovíme p.Pojsla a p.Hubáčka. Jestliže se nebude měnit cena za služby a zajistí i MK
Š.Hoštice-Buk, bude s nimi uzavřena smlouva o dílo. Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Rozpočtová opatření č.8/2013.
Starosta předložil návrh rozpočtových opatření (včetně víceprací na akci „Úpravy VP
kolem bytovek“ – předjednáno v červnu).
Návrh : Schválit rozpočtová opatření č.8/2013. Hlasování : 6 pro, schváleno
Předloženy vícepráce na akci „Oprava MK kolem JAMRY“.
Návrh : Schválit vícepráce. Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Granty Jihočeského kraje :
-Obnova vodohospodářské infrastruktury – 200000,-Kč na Opravu vodovodního řadu
v obci (akce před dokončením)
-Obnova drobné sakrální architektury v krajině – 40000,-Kč na výměnu střešní krytiny na
kapličce ve Vojslavicích – bude provádět p.Ing.Vladimír Sedlák.
9.Územní plán :
Do 29.7.2013 mohli občané a dotčené orgány u pořizovatele (MěÚ Vimperk-odbor VÚP)
písemně uplatnit připomínky k návrhu ÚP Šumavské Hoštice. Sešlo se několik připomínek
a stanovisek, proto 15.8.2013 bude dohadovací jednání k návrhu ÚP.
Správa CHKO Šumava – požaduje nezahrnovat a doporučuje nezahrnovat do ploch
smíšených obytných pozemky několika občanů, které přímo navazují na stávající výstavbu
– jestliže tam nebudou zahrnuty, nebudou na nich moci v budoucnu stavět.
Starosta projedná s dotčenými občany.
10.Střecha na kolně na návsi – špatný stav.
Možnost realizovat opravu střechy – cena by měla být do 150000,-Kč. Dle Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek provádí výběr firmy starosta.
Návrh : Realizovat opravu střechy na kolně. Pověřit starostu realizací VŘ na akci „Oprava
střechy na kolně“, včetně jeho vyhodnocení a uzavření smlouvy o dílo (objednávky).
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Vodovod a kanalizace Š.Hoštice – informace.
Starosta seznámil zastupitele s pracemi na vodovodu :
-před dokončením oprava vodovodního řadu v obci – v srpnu obrubníky a povrch
komunikace
-vrty-výměna čerpadla ve spodním vrtu (zakoupeno 1 nové), nové zpětné klapky a
šoupata, oprava části potrubí u spodního vrtu (přepady se budou dělat)
-prodloužení vodovodu a kanalizace k pozemku p.č.239/1 - za hřištěm

-nový kalník na Nové
-2 nová šoupata na vodovodním potrubí (u kovárny) + nový uzávěr pro školu
-nový hydrant u kravína
-nový kohout na hřbitově
-vyměněno 30 m kanalizace pod bytovkami (zborcená), nová kanalizační šachta
12.POV 2014 – výběr akce.
Představeny možnosti dle seznamu akcí na roky 2012-2015.
Návrh : Oprava MK v Nedvídkově – spojnice mezi cestami. Hlasování : 6 pro, schváleno
13.Záměr prodeje pozemku p.č.239/1, o výměře 1511 m2 v k.ú.Šumavské Hoštice – cena
270,- Kč/m2. K pozemku byl přiveden vodovod a kanalizace.
Návrh : Schválit záměr prodeje pozemku p.č.239/1, o výměře 1511 m2 v k.ú.Šumavské
Hoštice. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Různé:
-PENB-zpracován pro budovu ZŠ, OÚ, kulturní dům. Zpracovává se pro č.p.64.
-Projekt Úřadu práce Se sousedy k vzdělávání I – bude probíhat i u nás.
20.8.2013 od 9,00 proběhne informační schůzka se zájemci o tento projekt.
-Byly zaslány upomínky ohledně volného pobíhání drůbeže na veřejných prostranstvích
15.Udělalo se :
-přednáška – Selské baroko – p.Fibich
-Oprava části MK Kolem Jamry
-Úprava VP kolem bytovek
-před dokončením – Oprava vodovodu pod KD
-vodovod-vrty-výměna čerpadla,nové zpětné klapky a šoupata (přepady budou) + oprava
části vodovodního potrubí
-prodloužení za hřištěm, vč.kanalizace
-kalník na Nové a nová šoupata na vod.potrubí + přípojka škola
-hydrant u kravína
-kohout na hřbitově
-kanalizace-oprava od bytovek, vč. kanálu
-vyčištěna stoka na Škarez a u Vojslavic
-odvoz drti od rybníka v Kosmě a přivezení hlíny (úprava terénu)
-rybník pod ČOV – odstranění plovoucích rostlin
-oslavy 45.výročí založení fotbalu
-přivítání žáků 9.roč. a reprezentantů v DSMC
16.Diskuse : ------------------17.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
18.Závěr

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

