Zápis z 30. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 8.10.2013
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,F.Koška,J.Aleš
Omluven : J.Plechinger
Občané : ----Hosté : 2
1.Zahájení,přivítání zastupitelů, hostů – provedl starosta obce
2.Uctění památky zesnulého zastupitele obce p.Jiřího Horejše minutou ticha.
3.Složení slibu – náhradník z voleb do zastupitelstva obce v roce 2010 Ing.Jiří Aleš složil
zákonem předepsaný slib (viz.příloha zápisu) a tím se stal řádným zastupitelem obce.
4.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček, J.Aleš
5.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Kontrola usnesení : splněny všechny body
7.Stanovení výše odměny Ing.J.Alešovi za výkon funkce neuvolněného zastupitele obce.
Návrh : jako ostatní zastupitelé – 350,-Kč/měsíc. Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno
8.Doplnění finančního a kontrolního výboru za zesnulého p.J.Horejše.
Návrh : Jiří Aleš do obou výborů. Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno
9.Prodej části pozemku p.č.522/1 – oddělený nově vzniklý 522/27, o výměře
49 m2 v k.ú.Šumavské Hoštice - manželům Kulhánkovým (majitelé přilehlého domu a
pozemků). Záměr prodeje vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne
17.9.2013 a sejmut 3.10.2013. Bez připomínek.
Návrh : Schválit záměr prodeje části pozemku p.č.522/1 (nově vzniklý 522/27), o výměře
49 m2 v k.ú.Šumavské Hoštice – cena dle cenové mapy pozemků 50,-Kč/m2, t.j.2450,-Kč
+ Kulhánkovi zaplatí náklady spojené s prodejem. Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Energetická optimalizace – elektřina.
Byli jsme osloveni firmou Terra Group Investment, a.s. - zpracovala návrh energetické
optimalizace pro naši obec – elektřina. Zástupci firmy se dostavili na jednání. Nejvíce by
se ušetřilo, kdyby byl dodavatel vybrán elektronickou aukcí. Představeny možnosti aukcí.
Z hlediska obcí nejvhodnější aukce za korunu (účastní se partnerské firmy). Zástupci firmy
odpovídali na otázky zastupitelů. V případě zájmu občanů a podnikatelů je možnost připojit
se a provést aukci i pro ně – možnost zvážit schůzku se zájemci, kde jim bude celý systém
aukcí představen.
Návrh : Uzavřít smlouvu s firmou Terra Group Investment, a.s. Na provedení aukce na
dodávku elektrické energie pro obec – aukce za korunu. Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Územní plán :
Proběhlo 2. dohadovací řízení. Stále trvají podmínky Správy CHKO Šumava.
Pořizovatel ÚP (odbor VÚP) zaslal návrh úpravy návrhu ÚP Šumavské Hoštice, který vyšel
z připomínek dotčených orgánů. V případě nejasností nabízí možnost konzultace. Návrh
úprav předložen zatupitelům. Zahrnuje připomínky hlavně Správy CHKO Šumava, dále
KHS, HZS, Povodí Vltavy, MěÚ Vimperk – odbor ŽP a pořizovatele, tj. MěÚ Vimperk –
odbor VÚP. Tento návrh bude zaslán k zapracování zpracovateli ÚP (Ateliér ARSPRO).
Některé body je třeba vyjasnit, proto se starosta s místostarostou zúčastní konzultace s
pořizovatelem ÚP.
12.Informace Mgr.Jezla ohledně dlužníků.
Starosta seznámil zastupitele o probíhajících řízeních. Na jednoho vydáno rozhodnutí o
zahájení exekuce, u druhého podán návrh na insolvenci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13.Příprava rožpočtu na rok 2014 – zahrnout akce : ČOV, rozšíření hřbitova, oprava MK v
Nedvídkově, stoka Škarez.
14.Plán krizové připravenosti obce – musíme zpracovat do konce roku 2013. Obdrželi
jsme návod na zpracování. Zpracuje starosta obce společně s velitelem SDH.

15.Různé:
-PENB – zpracovány pro všechny objednané budovy
-zastupitelé seznámeni se seznamem občanů, kteří zatím nezaplatili poplatky – co
nejdříve oslovit, případně zaslat upomínky
-odkalení vodovodu před zimou – zajistí SDH Š.Hoštice (zodp.velitel) v průběhu
podzimních prázdnin – včas oznámit občanům
-v průběhu listopadu proběhne vítání občánků a setkání seniorů
16.Udělalo se :
-Leader mikroregion – 2 projekty – a) vybavení ZŠ (předfinancováno, proplacení příští rok)
b)vybavení prostor obcí mikroregionu – zakoupen nový sporák do ŠJ ( - „ - )
-POV – mikroregion – rozšíření VO v Š.H.
17.Diskuse : ------------------18.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
19.Závěr

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

