Zápis z 35. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.4.2014
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 : J.Plechinger, J.Aleš
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
Dostavil se p.T.Hubáček.
5.Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – vyhodnocení VŘ.
Zastupitelstvu předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
Hodnotící komise posuzovala celkem 9 nabídek, 7 nabídek bylo vyřazeno (nedodržení
zadávacích podmínek). Výsledek hodnocení nabídek - 1.KVINT Vlachovo Březí, s.r.o.
(9970811,-Kč bez DPH); 2.EUROVIA CS, a.s. (10721249,83 Kč bez DPH).
Návrh : Hodnotící komise doporučuje, aby vybraným uchazečem ve věci veřejné zakázky
na zhotovitele stavby Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice byla společnost
KVINT Vlachovo Březí, s.r.o., která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Návrh : Starosta Mgr. Petr Fleischmann, jako osoba oprávněná, je oprávněn podepsat
smlouvu s vybraným uchazečem ihned po uplynutí odvolacích lhůt v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ na stavbu „Oprava MK Nedvídkov“. Výzva k podání nabídky byla
zaslána 4 firmám. Zadávací dokumentaci si vyzvedly všechny oslovené firmy. Nabídku
podaly v řádném termínu 4 firmy. Obálky s nabídkami byly řádně označeny a zapečetěny.
Žádná nejevila známky poškození a manipulace. Všechny doručené nabídky splnily
zadávací podmínky.
Datum
podání

Název firmy

Nabídková cena vč.DPH

Záruční doba

Pořadí

11.4.2014

Reno Šumava a.s.

595 318,00 Kč

36 měs.

4

14.4.2014

KVINT Vl.Březí s.r.o.

550 565,00 Kč

36 měs.

3

14.4.2014

STRABAG a.s.

541 626,00 Kč

24 měs.

2

15.4.2014 VKB stavby s.r.o.
516 300,00 Kč
60 měs.
1
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby Oprava MK Nedvídkov s firmou
VKB stavby s.r.o., Buk 51. Pověřit starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Vyhodnocení VŘ na stavbu „Rozšíření hřbitova v Šumavských Hošticích“.
Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 firmám. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 5
oslovených firem (1 firma nepřevzala výzvu – obálka se vrátila). Nabídku podaly v řádném
termínu 3 firmy, 1 se omluvila pro nemožnost realizace ve stanoveném termínu). Obálky s
nabídkami byly řádně označeny a zapečetěny. Žádná nejevila známky poškození a
manipulace. Všechny doručené nabídky splnily zadávací podmínky.
Datum
podání

Název firmy

Nabídková cena vč.DPH

Záruční doba

Pořadí

11.4.2014

Reno Šumava a.s.

425 999,00 Kč

36 měs.

3

14.4.2014

STRABAG a.s.

422 464,77 Kč

24 měs.

2

15.4.2014

VKB stavby s.r.o.

417 916,00 Kč

60 měs.

1

Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby Rozšíření hřbitova v Šumavských
Hošticích s firmou VKB stavby s.r.o., Buk 51. Pověřit starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Vyhodnocení VŘ na stavbu „Komunikace u hřbitova Šumavské Hoštice“.
Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 firmám. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 5
oslovených firem (1 firma nepřevzala výzvu – obálka se vrátila). Nabídku podaly v řádném
termínu 4 firmy. Obálky s nabídkami byly řádně označeny a zapečetěny. Žádná nejevila
známky poškození a manipulace. Všechny doručené nabídky splnily zadávací podmínky.
Datum
podání

Název firmy

Nabídková cena vč.DPH

Záruční doba

Pořadí

11.4.2014

Reno Šumava a.s.

494 571,00 Kč

36 měs.

2

14.4.2014

KVINT Vl.Březí s.r.o.

550 584,00 Kč

36 měs.

4

14.4.2014

STRABAG a.s.

541 666,59 Kč

24 měs.

3

15.4.2014 VKB stavby s.r.o.
479 602,00 Kč
60 měs.
1
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby Komunikace u hřbitova Šumavské
Hoštice s firmou VKB stavby s.r.o., Buk 51. Pověřit starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.ZŠaMŠ Š.Hoštice
a)Zastupitelstvu předložena Inspekční zpráva ČŠI (Jihočeský inspektorát) a Protokol o
kontrole ČŠI – kontrola provedena 17.-20.2.2014. K oběma dokumentům se vyjádřila
ředitelka ZŠaMŠ Mgr.P.Vaňková.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
b)Informace p.ředitelky ZŠaMŠ o výběrovém řízení na nového školníka (od 1.8.2014).
Zastupitelsvo bere na vědomí.
c)Informace p.ředitelky ZŠaMŠ o zápisu dětí do MŠ (proběhne 21.5.2014) a dalších
aktivitách školy.
d)K 31.7.2014 končí p.ředitelce Mgr.Petře Vaňkové funkční období. Vzhledem k závěrům
ČŠI, nepodání návrhu Rady školy a dosavadní práci paní ředitelky starosta navrhuje :
nevyhlašovat konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace ZŠaMŠ Šumavské
Hoštice a potvrdit paní Mgr.Petru Vaňkovou ve funkci ředitelky ZŠaMŠ Šumavské Hoštice
na dalších 6 let (od 1.8.2014). Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Česká pošta, s.p. - nová Smlouva o nájmu prostor …
Po několika jednáních s manažerem p. Štindlem předložen návrh nové Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání č.9941022882-524/2014 – nahrazuje Nájemní smlouvu z
roku 2001 a její dodatky. Jsou v ní upraveny výměry pronajímaných prostor, nájemné, …
Aby mohla být smlouva uzavřena, musí být předmět nájmu zveřejněn na ÚD i elektronické
ÚD. Další projednání na příštím jednání ZO.
Návrh : Schválit a vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.64 – pouze pro
podnikání v poštovních službách.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Územní plán.
Pořizovatelem ÚP vydán Pokyn č.4 k úpravě návrhu ÚP Š.Hoštice – předložen
zastupitelstvu. Tento pokyn je zpracováván Ateliérem ARSPRO. Po zpracování bude
následovat Veřejné projednání.
12.Aktualizace Programu obnovy vesnice – na roky 2015-2019.
Nutno aktualizovat seznam akcí, abychom mohli v následujících letech žádat o dotace v
tomto programu. Zpracován návrh akcí pro Š.Hoštice i přilehlé části a tento byl předložen.
Návrh : Schválit předložený návrh aktualizace POV na roky 2015-2019.
Hlasování : 7 pro, schváleno

13.Smlouva č.1030018547/001 o smlouvě budoucí.
Předložena Smlouva č.1030018547/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
Vojslavice – kabel NN-posílení, p.Koller – Obec jako vlastník pozemku a E.ON Distribuce,
a.s. jako realizátor stavby. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy –
kabelové vedení NN s plastovým kabelovým pilířem a uzemněním.
Návrh : Schválit uzavření Smlouvy č. 1030018547/001. Hlasování : 7 pro, schváleno
14.EKO-KOM, a.s.
Předložena Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Vychází ze
stávající smlouvy. Je upravena podle nového Občanského zákoníku.
Návrh : Schválit a uzavřít novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Stoka Škarez – předložen návrh stavebních úprav a rozpočet stavby.
Diskuse nad nutností úprav.
Návrh : Prohlídka místa případné stavby a rozhodnutí ponechat na příští jednání
zastupitelstva. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Obecní znak – p.Fencl (Prachatické muzeum) předloží návrhy do 14 dnů.
Budou vystaveny a projednány na příštím jednání zastupitelstva.
17.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Přezkoumání vykonaly pracovnice KÚ dne 8.4.2014. Zpráva a další dokumenty k uzavření
hospodaření obce za rok 2013 budou vyvěšeny na ÚD i elektronické ÚD.
Zastupitelstvo bere Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 na vědomí.
18.Různé:
-MČR amatérských cyklistů v roce 2014 proběhne ve dnech 19.-20.7. 2014 v naší obci a
okolí. U nás start i cíl, vyhlášení výsledků, …. (19.7.-časovka; 20.7.-závody s hromadným
startem)
-Pouť – stan na návsi zajistí SDH (Pěčnovanka), vybírání poplatků – Fleischmann,
Plechinger
-volby do EP – proběhnou ve dnech 23.-24.5.2014
-odkalení vodovodu – provedou členové SDH – po pouti
19.Udělalo se :
-podána žádost do ROP – MK Š.H.-Nedvídkov
-přepad od okapu ve školním dvoře
-poraženy stromy
-setkání s občany
20.Diskuse : ------------------21.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
22.Závěr

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

