Zápis z 29. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 6.9.2013
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček,F.Koška
Omluven : J.Horejš
Občané : ----Hosté : -----1.Zahájení,přivítání zastupitelů, občanů, hostů – 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 : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Zimní údržba komunikací – zima 2013/2014. Přibyly úseky Š.Hoštice – Buk a v
Š.Hošticích kolem autobusových zastávek.
Projednáno s p.Pojslem a p.Hubáčkem. Souhlasí za stejných podmínek jako minulou
zimu.
Návrh : Uzavřít smlouvy o dílo s p.F.Pojslem a p.T.Hubáčkem na zimní údržbu komunikací
2013/2014 za stejných podmínej jako minulou zimu. Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Územní plán :
Proběhlo dohadovací řízení. Stále trvají podmínky Správy CHKO Šumava – požaduje
nezahrnovat a doporučuje nezahrnovat do ploch smíšených obytných pozemky několika
občanů, které přímo navazují na stávající výstavbu – jestliže tam nebudou zahrnuty,
nebudou na nich moci v budoucnu stavět. Občané trvají na zahrnutí do ploch smíšených
obytných – sepsali písemně. Dle vyjádření stavebního úřadu bude nové dohadovací
řízení, případně rozhodne nadřízený orgán (kraj nebo ministerstvo).
Starosta bude na dohadovacím řízení hájit zájmy občanů.
7.Střecha na kolně na návsi – informace.
Starosta provedl poptávkové řízení. Osloveny 2 firmy, Obě podaly nabídky.
Lesostavby Třeboň – 182313,-Kč vč.DPH, Ing.Vladimír Sedlák – 156388,-Kč vč.DPH.
Výměnu střešní krytiny provede firma Ing.Vladimír Sedlák – předána objednávka.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8.Záměr prodeje části pozemku p.č.522/1 – oddělený nově vzniklý 522/27, o výměře
49 m2 v k.ú.Šumavské Hoštice. (Zaplocený pozemek užívaný Vojtovými – o koupi žádá
Jana Kulhánková s manželem, majitelka domu.)
Návrh : Schválit záměr prodeje části pozemku p.č.522/1 (nově vzniklý 522/27), o výměře
49 m2 v k.ú.Šumavské Hoštice. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.OPŽP – vyšla dotace na akci „Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice.
Nutno vybrat firmu na zajištění zpracování PD pro zadání stavby, zajištění technického a
ekonomického poradenství při realizaci VŘ na zhotovitele stavby, zajištění administrace a
zavěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace z OPŽP a výkon autorského dozoru.
Osloveny 3 firmy, nabídku v řádném termínu podaly 3 firmy. Dvě nabídky splnily
požadavky zadavatele. Jedna nabídka nesplnila profesní a kvalifikační předpoklady
(odbornou způsobilost – autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství“) a byla
vyřazena z hodnocení nabídek – RRA Šumava o.p.s.
Firma
Cena bez DPH
Cena vč.DPH
Pořadí
PROVOD-inženýrská
společnost, s.r.o.

393 000,00 Kč

475 530,00 Kč

1

Pravec, spol. s r.o.
557 000,00 Kč
673 970,00 Kč
2
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo s firmou PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o.
Hlasování : 6 pro, schváleno
V místě stavby jsou obecní pozemky pronajaty. Nutno podat výpovědi.

Návrh : Podat výpovědi na pronajaté pozemky p.Doubravovi a p.Gabauerové – k
31.12.2013.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Různé:
-stoka Škarez – při přívalových deštích zanášena, hrozí podemletí místní komunikace –
přes zimu připravit projekt a zjistit výši finančních prostředků na zpevnění směrek k cestě
11.Udělalo se :
-oprava vodovodu pod KD
-střecha a fasáda na školní jídelně (Leader)
-oprava střechy na kapličce ve Vojslavicích (grant KÚ)
-hasiči – vybavení (grant KÚ)
-instalace dopravního značení – 4 ks dopravních značek
12.Diskuse : ------------------13.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Závěr

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

