Zápis z 34. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 25.2.2014
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.Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – stav.
Vzhledem k problémům s profilem zadavatele a k dotazům několika firem došlo k posunutí
termínu podání nabídek – 5.3.2014 do 13,00. Pak dojde k otevření obálek.
6.ZŠaMŠ Š.Hoštice – předložen hospodářský výsledek za rok 2013.
Hospodářský výsledek – po převedení části rezervního fondu = 0. Proto není nutno řešit
rozdělení kladného HV.
Návrh : Schválit hospodářský výsledek RO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2013 – 0 Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-výjimka z počtu žáků pro školní rok 2014/2014 – nutno udělit, aby mohla ZŠ pokračovat.
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok 2014/2015 a
uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Úprava podmínek pro prodej stavebních pozemků–nový OZ přinesl změnu názvosloví....
Návrh : Podmínky – a) účel využití – stavba rodinného domu, b) uhrazení kupní ceny
nejpozději při podpisu smlouvy, c) do 2 let od prodeje vydání „Společného souhlasu s
umístěním a provedením stavebního záměru“ a zahájení stavby, d) do 6 let od prodeje –
závěrečná kontrolní prohlídka stavby, e) smluvní pokuta 150000,-Kč za nesplnění termínu
závěrečné kontrolní prohlídky, f) předkupní právo pro Obec Š.Hoštice (končí závěrečnou
kontrolní prohlídkou stavby). Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Prodej pozemku.
Dne 12.2.2013 přijata žádost pánů K.Vastla st. a K.Vastla ml. o koupi pozemku p.č. 239/1
o výměře 1511 m2 v k.ú.Š.Hoštice. Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD i elektronické ÚD
dne 4.9.2013, sejmut byl 25.2.2014. Připomínky nevzneseny.
Návrh : Schválit prodej pozemku p.č. 239/1 o výměře 1511 m2 v k.ú.Š.Hoštice p.
K.Vastlovi st. a K.Vastlovi ml. – celková cena : 407970,-Kč; kupující uhradí náklady
spojené s prodejem pozemku.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Obecní znak a vlajka – vypracování návrhu.
Osloveni 4 možní zhotovitelé. Nabídli podobný postup zpracování zakončený předáním
heraldickému podvýboru PS Parlamentu ČR.
Firma

Cena

Pořadí

Heraldická kancelář Patriot, Lnáře

7 000,00 Kč

2

Velebný, Ústí nad Orlicí

12 100,00 Kč

3

Heraldická kancelář Dauphin, Roudnice n.Labem

32 000,00 Kč

4

Prachaticé muzeum
zdarma
1
Návrh : Uzavřít smlouvy na vypracování návrhu obecního znaku a vlajky s Prachatickým
muzeem.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Žádosti o poražení stromů.
a)Ing.Pavel Jiroušek (Praha) – stromy kolem MK Š.H.-Škarez – p.č.410/2 a 410/4 – 50 ks
b)Obec Š.Hoštice – p.č.182/12 a 182/8 – stavba přístupové komunikace k nové ČOV

– p.č.522/1 – 2 ks javor – stavba nové komunikace u hřbitova
– p.č.64/1 a 64 – břízy a vrby – úprava plochy pro vysázení lesa (u bývalé skládky)
Návrh : Schválit poražení. Hlasování : 7 pro, schváleno
11.ROP – žádost – Modernizace MK k místní části Nedvídkov.
Vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Připravuje se žádost o dotaci do 31.výzvy.
Nutno schválit způsob financování projektu – dotace 85%, musí se předfinancovat.
Proplaceno bude až po realizaci.
Návrh : Schválit celkové výdaje projektu „Modernizace místní komunikace k místní části
Nedvídkov“ ve výši 5350000,-Kč, finanční krytí bude provedeno z rozpočtu obce a úvěru
ve výši 4000000,-Kč. O úvěrový příslib požádat Českou spořitelnu a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Pro bodové hodnocení je dobré mít partnery projektu. Projednáno s Mikroregionem
Vlachovo Březí a MAS Chance in Nature. Oba souhlasí a uzavřou s námi Smlouvy o
partnerství.
12.Komplexní pozemková úprava.
V k.ú.Š.Hoštice a k.ú.Kosmo bude zahájena realizace v 1.pololetí 2014, v k.ú.Vojslavice by
měla být zahájena v říjnu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13.Rozšíření hřbitova.
Předložena konečná verze projektové dokumentace :
a)Rozšíření hřbitova Š.Hoštice – podána žádost o stanovisko KHS, HZS, Památkový
ústav, pak bude podáno „Ohlášení stavby“
b)Komunikace u hřbitova Šumavské Hoštice – podána žádost o vydání územního
rozhodnutí, poté bude požádáno o povolení stavby.
Představeny položkové rozpočty obou částí.
Návrh : Vyhlásit poptávkové řízení na obě stavby - a) Rozšíření hřbitova Šumavské
Hoštice, b) Komunikace u hřbitova Šumavské Hoštice
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.POV 2014 - „Oprava MK Nedvídkov“ (spojnice kolem Babků).
Probíhá hodnocení žádostí a výsledky budou na konci dubna. Je nutné mít vybránu firmu
na realizaci stavby.
Návrh : Vyhlásit poptávkové řízení na akci Oprava MK Nedvídkov
Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Stoka Škarez – předložen návrh řešení úprav a položkový rozpočet stavby
(vč.propustku). Zjistit možnost zmenšení hloubky stoky – technické řešení.
16.Oprava studny – technický stav studny je velmi špatný (stěny, kryt, ….) a hrozí zranění
dětí, ….. Nechat zpracovat návrh opravy a rozpočet oprav.
17.Různé:
-KD – krbová kamna – předložena projektová dokumentace, čekáme na stanovisko HZS a
KHS. Pak bude požádáno o povolení stavby
-úpravy pozemku bývalé skládky, možnost dalšího zalesnění – dojde k pokácení části
stromů a k úpravě plochy (zavezení)
-Žádost insolvenčního správce – udělení pokynu zajištěného věřitele.
Návrh : Schválit udělení souhlasu s pokynem zajištěného věřitele – prodej jednotky č.64/5,
zveřejnění i na naší úřední desce.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-Možnost konání MČR amatérských cyklistů v roce 2014 i na území naší obce. Byli jsme
osloveni pořadateli z Lenory. Nejsou na nás kladeny žádné finanční požadavky.
Návrh : Schválit souhlas s konáním MČR amatérských cyklistů v červenci 2014 na území
obce Š.Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-Informace starosty – úprava podmínek – Smlouva o pronájmu pozemků (Agrodružstvo)
18.Udělalo se :
-nová dílna ve škole – projekt Šance pro venkovské školy II
-budova ŠJ – úpravy na půdě
19.Diskuse : -------------------

20.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
21.Závěr

Hlasování : 7 pro, schváleno

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

