Zápis z 36. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 27.5.2014
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,J.Plechinger,T.Hubáček
Omluven : J.Aleš
Občané : ----Hosté : 1
1.Zahájení, přivítání zastupitelů a hosta – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Plechinger, T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Česká pošta, s.p. - nová Smlouva o nájmu prostor …
Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.64 o celkové výměře 49,93 m2 byl vyvěšen na
ÚD i elektronické ÚD 23.4.2014, sejmut 9.5.2014. Žádné připomínky.
Zastupitelstvu předložen návrh nové Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
(č.9941022882-524/2014). Platnost nové smlouvy k 1.7.2014. Aktualizace pronajímaných
ploch, úprava výše nájemného, …..
Návrh : Doporučit starostovi uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících k
podnikání č.9941022882-524/2014 s Českou poštou, s.p. Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Obecní znak, prapor
Zpracovatel návrhu Mgr.Pavel Fencl předložil několik návrhů včetně vysvětlení. Některé
návrhy vyřazeny, další upraveny, podány další náměty.
Závěr . Pan Fencl upraví návrhy dle připomínek zastupitelů a upravené předloží s popisem
na příští jednání zastupitelstva (konec června). Ty pak budou představeny občanům.
7.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013.
Všechny požadované dokumenty vyvěšeny na ÚD i elektronické ÚD dne 29.4.2014,
sejmuty dne 22.5.2014. Bez připomínek.
Návrh : Schválit závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Projednání závěrečného účtu se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Méně závažné chyby a
nedostatky popsané ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2013 budou
odstraněny do 31.12.2014.
Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Účetní závěrka obce za rok 2013.
Zastupitelům byla předložena účetní závěrka obce za rok 2013.
Návrh : Schválit účetní závěrku obce za rok 2013. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2013.
Zastupitelům byla předložena účetní závěrka PO za rok 2013.
Návrh : Schválit účetní závěrku PO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2013.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Rozpočtový výhled obce na roky 2015-2018.
Předložen návrh, který zpracoval starosta, finanční výbor a účetní obce.
Návrh : Schválit předložený rozpočtový výhled obce na roky 2015-2018.
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Stoka Škarez – někteří zastupitelé se byli podívat na místě. Úpravy stoky je třeba
realizovat. Hloubka max.60 cm, v místech, kde je v těsné blízkosti MK, provést důkladnější
zpevnění, ….
Návrh : Upravit návrh stavebních úprav a připravit nový rozpočet. Rozhodnutí ponechat na
příští jednání zastupitelstva. Hlasování : 6 pro, schváleno
12.POV – Mikroregion.
Zapojeno 18 obcí Mikroregionu.
Naše obec – úpravy veřejného osvětlení v Š.Hošticích (osvícení kostela, světlo před
kostelem-u nové parkovací plochy, případně opravy dalších světel). Přesná přiděléná

částka zatím není známa. Spoluúčast min.30%.
13.Protidrogové služby na území Jihočeského kraje.
Znovu jsme byli osloveni KÚ o pomoc při spolufinancování protidrogových služeb. Částka
stanovena podle počtu obyvatel – 6,-Kč/osoba. Smlouva by byla uzavřena s Občanským
sdružením Prevent, z.s. Zajišťujícím tyto služby v naší oblasti.
Návrh : Schválit příspěvek ve výši 2406,-Kč na spolufinancování protidrogových služeb na
území Jihočeského kraje – Občanské sdružení Prevent, z.s. - rok 2014.
Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel
Schváleno
14.Hodnotící kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – úprava. Proběhl zápis
pro nový školní rok. Přijato 10 dětí, nepřijaty 3. Další 3 děti rodiče přihlašovali v necelých 2
letech a tudíž nemohly být přijaty. Z naší obce přijaty všechny děti.
Návrh : Úprava kritérií – bodově více zvýhodnit děti narozené a po celou dobu před
zápisem hlášené k trvalému pobytu v obci Š.H. (10 b.) a první účast na zápisu je možná
po dovršení 2 let věku dítěte - k 31.8. příslušného roku. Hlasování : 6 pro, schváleno
15.Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období.
Návrh : 7 zastupitelů.
Hlasování : 6 pro, schváleno
16.Žádost p.J.Gabauerové – pronájem pozemku.
Paní Gabauerová měla pronajatou část poz.p.č.182/8 v k.ú.Š.Hoštice. Na pozemku bude
postavena nová ČOV. Stavba byla zaměřena a paní Gabauerová by chtěla pronajmout
zbylou část původně oploceného pozemku. Účel – pastvina pro koně.
Návrh : Schválit záměr pronájmu části pozemku p.č.182/8 – přibližně 5000 m2.
Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Různé:
-Programy-počítač – zakoupit : Evidence nemovitostí, Oceňování pozemků, Jádro
systému. Další zatím ne (až budou nezbytné pro chod úřadu) – Volby, Evidence obyvatel.
Hlasování : 6 pro, schváleno
-Impromat – k 19.5. konec smlouvy – kopie v kopírce zakoupené přes CZECH POINT.
Žádají o prodloužení za vylepšených podmínek. Rozhodnutí : Nemáme zájem.
-Kontejner u hřbitova – na začátku června bude vyvezen a přemístěn před bývalou
skládku (nenašli jsme místo pro jeho umístění blíže vsi). U hřbitova budou 2 plastové
kontejnery na hřbitovní odpad – budou vyváženy při pravidelném svozu TKO.
-FC Š.Hoštice - Ohlášení stavebních úprav v kabinách (sprchy) a žádost o příspěvek na
tyto práce (majetek obce) na základě nájemní smlouvy.
Ohlášení bere zastupitelstvo na vědomí, o příspěvku se rozhodne na příštím zasedání - až
bude předložen přesný rozpočet.
18.Udělalo se :
-pouť – 4.5.2014
-okrsková hasičská soutěž – 10.5.2014
-okresní myslivecká výstava trofejí – 15. - 18.5.2014
-revize plynových zařízení – OÚ, byt, kulturní dům
-zakoupeny 2 černé plastové kontejnery na hřbitovní odpad
19.Diskuse : p.Plechinger – návrh několika maminek – oplotit prostor před budovou MŠ.
Názor zastupitelstva – nezabývat se projektem (průchod občanů, úklid sněhu, vedou
dálkové optické kabely - nepovolí majitel, jelikož musí být přístupné, …..)
20.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
21.Závěr
Zapsal : ….......................................................
Ověřovatelé zápisu : …..................................................................
Starosta : …...................................................

