Zápis z 33. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.1.2014
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,J.Aleš,J.Plechinger,T.Hubáček
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.Rozpočtová opatření č.18/2013 – k 31.12.2013.
Starosta seznámil s jednotlivými položkami. Zastupitelstvo bere na vědomí.
6.Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – stav.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení. K dnešnímu dni si zadávací dokumentaci vyzvedlo 10
firem. Nabídky musí být podány do 12.2.2014 do 13,00 hodin. Na tento den a tuto hodinu
bude svolána komise pro otevírání obálek.
Nutno jmenovat komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi.
Návrh : členové komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise : Ing.Vladimír
Sedlák, Ing.Václav Fridrich, Ing.Josef Šimák, Ing.Karel Švejkovský, Ing.Zdeněk Vašíček;
náhradníci : Mgr.Petr Fleischmann, Ing.František Koška, Josef Vincík, Pavla Guerrerová,
Ing.Vlastimil Jiráň.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Technický dozor investora na této akci – navržen Ing.Josef Šimák – odměna 100000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.ZŠaMŠ Š.Hoštice – zastupitelstvu předloženy splátkové kalendáře na rok 2014 –
nadnormativní výdaje, provoz ZŠaMŠ.
Návrh : Schválit předložené návrhy. Hlasování : 7 pro, schváleno
Neinvestiční výdaje – zrušena povinnost obcí přispívat na školu (ZŠ, MŠ), avšak zůstala
zachována povinnost přispívat na školská zařízení sloužící ZŠ se společným školským
obvodem – školní jídelna, školní družina, školní klub (poměrně podle počtu žáků s místem
trvalého pobytu v jednotlivých obcích).
Výdaje na ŠD jsou minimální, ve ŠJ se stravují nejen žáci ZŠ, ale i cizí strávníci – těžko by
šel stanovit podíl na žáka. Díky dětem dotčených obcí se nám daří základní školu držet.
Ze Záblatí a Lažišť přichází stále více dětí.
Návrh : Neuplatnit nárok na příspěvek na školská zařízení obcí sdružených ve školském
obvodu ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2013. Hlasování : 7 pro, schváleno
S tímto seznámit dotčené obce.
8.Pošta – informace.
-Sdružení místních samospráv ČR zorganizovalo petici proti rušení pošt na venkově.
Odeslali jsme 2 plné archy. Sešlo se více než 70000 podpisů. Rusnokova vláda zastavila
projednávání.
-Od 1.3.2014 další omezení otevírací doby naší pošty – 17,5 h.týdně. Jednání s
p.Kalousem (vedoucí pošty Prachatice). Navrženo, aby zaměstnali místního občana.
Povedlo se.
-Předložen návrh otevírací doby pošty od 1.3.2014. Navrhujeme dílčí úpravy –
PO - PÁ od 7,30 do 10,00; odpoledne PO 14,00 – 17,00; ČT 14,00 – 16,00.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
Tento náš návrh bude zaslán do Prachatic ke schválení.
9.Pouť – termín.
Vychází na 4.5.2015. Pan Tříska požádal o přesunutí na 11.5.2014 (4.5. je v Katovicích a
není schopen plně zajistit).
Hlasování : 4.5.2014 – 5; 11.5.2014 – 2.
Termín pouti – 4.5.2014.

SDH Š.Hoštice letos pořádá okrskovou soutěž – termín : 10.5.2014.
10.ROP–31.výzva k předkládání žádostí (27.1.- 31.3.2014)–Rozvoj místních komunikací.
Mohli bychom požádat o rekonstrukci MK Š.Hoštice – Nedvídkov (zbylý úsek) a
rekonstrukci MK před kulturním domem (dohromady=1 projekt). U obcí do 500 obyvatel
činí min.výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5000000,-Kč. Dotace 85%.
Návrh : nechat zpracovat žádost do 31.výzvy ROP – zpracuje Kancelář ekonomického a
finančního poradenství-Mgr.Helena Kosová.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Žádost – pan Jan Tišler - poražení 1 ks jasanu na pozemku p.č.369/2 v k.ú.Š.Hoštice.
Žádost splňuje všechny náležitosti. Návrh : Schválit poražení. Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Rozšíření hřbitova.
Předložena projektová dokumentace. Upravit velikost (tvar) zpevněné plochy (parkoviště)
před hřbitovem – projednat s projektantem. Do konce ledna by měla být PD dokončena,
požádáme o stanovisko KHS, Památkový ústav a HZS. Pak dojde k ohlášení staveb –
a) zeď, b) zpevněná plocha
13.Znak a vlajka obce – jedna z mála obcí stále nemáme. Mohli bychom si nechat
zpracovat.
Návrh : do příštího jednání zastupitelstva nechat zpracovat cenovou kalkulaci alespoň 3
zpracovatelů (heraldiků).
14.Různé:
-KD – krbová kamna – p.Šrámek zatím nepředložil projektovou dokumentaci
-TKO 2013 – i přes upomínky nezaplatili 3 poplatníci (2 rekreační objekty a 1 občan) –
další upomínky, možnost uplatnění vyšší částky.
-informace o dlužnících – 1 exekuce, 1 insolvenční řízení
-sběrný dvůr Lažiště – nově otevřen, mohou zdarma využívat i naši občané
-úpravy pozemku bývalé skládky, možnost dalšího zalesnění – vrátíme se na příštím
jednání zastupitelstva
15.Udělalo se :
-opravy VO, odstrojení vánočního stromu
-dodán kontejner na textil, šatstvo a obuv
-odečty vodoměrů
16.Diskuse : ------------------17.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Závěr

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

