Zápis z 31. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 12.11.2013
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,F.Koška,J.Aleš,J.Plechinger
Omluven : -----Občané : ----Hosté : ----1.Zahájení,přivítání zastupitelů – 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 : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Návrh rozpočtu obce na rok 2014.
Zpracoval starosta s účetní obce. Předložen zastupitelům.
Navržené příjmy : 4823800,-Kč, výdaje 4405000,-Kč.
Návrh : Schválit předložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 – vyvěsit na ÚD
i elektronické ÚD.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Proběhlo 31.10.2013. Přezkoumané období od 1.1. do 31.10.2013. Provedla pracovnice
KÚ. Předložen zápis. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
7.Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠaMŠ Šumavské Hoštice.
Materiály byly předloženy zastupitelstvu již v únoru a květnu 2013. Byl schválen
hospodářský výsledek ZŠaMŠ Š.Hoštice v roce 2012, schválena účetní závěrka obce za
rok 2012, ale usnesením nebyla schválena účetní závěrka příspěvkové organizace
ZŠaMŠ Šumavské Hoštice.
Návrh : Schválit účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok
2012.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8. 1.aktualizace ZÚR Jihočeského kraje.
Krajský úřad aktualizuje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Možno
připomínkovat. Veřejná vyhláška vyvěšena na ÚD i elektronické ÚD našeho OÚ i KÚ.
Zastupitelé seznámeni se změnami, které se týkají území ORP Vimperk a naší obce.
Závěr : Nebudeme připomínkovat.
9.Česká pošta s.p. - žádost o úpravu stávající platné nájemní smlouvy.
Jedná se hlavně o odstavec týkající se valorizace a výše nájmu.
Nájemní smlouva je z r.2001 + jeden dodatek z roku 2005. Došlo i ke zmenšení
pronajímaných prostor (garsonka).
Závěr : Pověřit starostu jednáním s Českou poštou s.p. o nové nájemní smlouvě, výši
nájmu nezvyšovat. O jednáních informovat na dalších jednáních zastupitelstva a po
zpracování návrhu smlouvy tento předložit zastupitelstvu.
-seznámení s „Nařízením vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro
poskytování základních služeb“ - stanoveno 2100 provozoven.
Předložena Zpráva a odůvodnění tohoto „Nařízení“ - možno sdělit KÚ případné
připomínky.
Pro určení minimálního počtu provozoven byla určena kritéria a my většinu splňujeme –
máme sice méně než 2500 obyvatel a není zde stavební úřad, ale je u nás matriční úřad a
základní škola s prvním i druhým stupněm. Podle toho se řadíme mezi 2100 provozoven,
kde by nemělo rušení pošty hrozit. Závěr : Nebudeme připomínkovat.
10.Smlouva č.1030016072/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – akce „Vojslavice – kabel NN, p.Šejna“ (pozemek p.č.219/1 v
k.ú.Vojslavice) – umístění kabelu NN.
Návrh : Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č.1030016072/002 s E.ON Distribuce, a.s. („Vojslavice – kabel NN, p.Šejna“).

Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – zpracovává se prováděcí dokumentace
a pro vyhlášení výběrového řízení je třeba schválit „Zadávací dokumentaci“ a „Návrh
smlouvy o dílo“. Obojí připravila firma Provod-inženýrská společnost, s.r.o.
Oba dokumenty předloženy zastupitelům.
Návrh : Schválit předloženou zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce - „Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice“ a návrh Smlouvy o dílo na
zakázku „Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice“. Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Změna dodavatele plynu – firma BOHEMIA ENERGY entily s.r.o. nám oznámila, že se
k 1.11.2013 stala na základě smlouvy o prodeji podniku naším dodavatelem zemního
plynu. Musíme dodržet 3 letou vázanost, pak hledat případného nového dodavatele.
13.Rozpočtové opatření č.17/2013.
Starosta předložil návrh rozp.op.č.17/2013.
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.17/2013. Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Různé:
-malované mapy – dokončen projekt a mapy předány – možnost doobjednat (1 ks 30,-Kč
bez DPH) – jestliže stihneme, dát občanům při setkání seniorů
-objednáno u firmy RENO ŠUMAVA dopravní značení – MK Š.Hoštice – Škarez a 1
značka na křižovatku před Bukem
-nabídka spolupráce s firmou REVENGE, a.s. - umístění kontejneru na sběr použitých
oděvů a obuvi (přišlo dnes). Dle dopisu zajímavá nabídka. Kontejner by mohl být umístěn
u autobusových zastávek. Garantují pravidelné vyvážení i příspěvek za umístění
kontejneru (500,-Kč/rok).
Návrh : Pověřit starostu jednáním s firmou REVERENDE, a.s. ohledně upřesnění
podmínek a uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s touto firmou.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-výměna vodoměrů 2013 – p.Štěpánek z kapacitních důvodů nestihne provést. Provedou
pánové Miroslav Lahovec a Jan Markovec.
-kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2012 – provede
finanční výbor a účetní obce do 30.11.2013
15.Udělalo se :
-střecha na kolně
-podzimní úklid obce
-kontroly projektů SZIF z Č.Budějovic a z Prahy – bez závad
16.Diskuse : ------------------17.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Závěr

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

