Zápis z 37. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 26.6.2014
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Aleš,J.Plechinger,T.Hubáček
Omluven : F.Koška
Občané : 1
Hosté : 1
1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občana a hosta – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, J.Aleš
Ověřovatelé zápisu : J.Plechinger, T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Obecní znak, prapor
Zpracovatel návrhu Mgr.Pavel Fencl předložil upravené návrhy včetně vysvětlení. Některé
návrhy vyřazeny, další upraveny.
Závěr : Pan Fencl provede další úpravy dle připomínek zastupitelů a upravené předloží
s popisem během července. Ty pak budou představeny občanům.
6.Zápis do obecní kroniky za rok 2013.
Návrh zápisu předložila kronikářka obce paní B.Koubová. Doplněn o připomínky a náměty
zastupitelů.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2013. Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Územní plán Š.Hoštice.
Ing.Arch.Pavelkovou předložen návrh ÚP pro veřejné projednání. To se uskuteční
29.7.2014 od 13,00 h. v ZŠ Š.Hoštice. Všechny podklady jsou k dispozici na OÚ
(v úředních hodinách) a jsou vyvěšeny na internetových stránkách obce.
8.Komplexní pozemková úprava – k.ú.Š.Hoštice.
Úvodní jednání proběhne 28.7.2014 od 15,00 h. v KD v Š.Hošticích. Dojde ke zvolení
sboru zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy. Za obec – starosta.
9.Žádost firmy Jostra cz.
Vyjádření k realizaci novostavby RD (K.Vastl st. a K.Vastl ml.) - dle předložených výkresů :
a)souhlas s realizací stavby
Návrh : ano Hlasování : 6 pro, schváleno
b)povolení napojení RD a pozemku na infrastrukturu obce – vodovod a kanalizaci (tlaková)
Návrh : ano Hlasování : 6 pro, schváleno
c)povolení sjezdu z pozemku p.č.239/1 (stavba) na místní komunikaci (p.č.258/3) přes
pozemek p.č.258/4 Návrh : ano Hlasování : 6 pro, schváleno
Problém : pozemek p.č.239/1 nesousedí se zastavěným územím obce, proto na něm v
současné době nelze stavět. Stavebníci zatím počkají na schválení územního plánu, které
tento problém řeší. V případě průtahů při schvalování ÚP by obec Vastlovým prodala část
pozemku p.č.258/4. Ten by se sloučil s pozemkem 239/1 a tím by tento sousedil se
zastavěným územím obce a stavba by byla možná.
10.Pronájem části pozemku p.č.182/8 – přibližně 0,5 ha.
Záměr pronájmu zveřejněn na ÚD i elektronické ÚD dne 3.6.2014, sejmut dne 20.6.2014.
Bez připomínek. Účel – pastvina pro koně.
Návrh : Doporučit starostovi pronajmout část pozemku p.č.182/8 – přibližně 5000 m2 paní
Janě Gabauerové, cena : 1000,-Kč/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno
11.Stoka Škarez – předložen upravený stavební rozpočet dle připomínek zastupitelů –
viz.minulý zápis.
Návrh : Vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po vyhodnocení rozhodnout o
realizaci (dle nabídkové ceny). Hlasování : 6 pro, schváleno
12.Příspěvek na rekonstrukci sprch v kabinách, které jsou v majetku obce a FC Š.Hoštice
je má v nájmu. FC Š.Hoštice předložil Smlouvu o dílo vč.položkového rozpočtu. Celková
částka vč.DPH 60500,-Kč.

Návrh : Přispět částkou 40000,-Kč (po zaplacení a předložení faktury).
Hlasování : 4 pro, 2 se zdrželi, schváleno
13.Mistrovství ČR amatérských cyklistů.
Proběhne v Š.Hošticích ve dnech 19.-20.7.2014. Start, cíl, vyhlášení výsledků, … - na
návsi. Prezentace – v budově ZŠ. Některé MK budou v době konání závodů uzavřeny.
14.Volby do zastupitelstev obcí – proběhnou ve dnech 10. - 11.10.2014. Odevzdání
kandidátních listin – do 5.8.2014 do 16,00h. Registrační úřad – Vimperk.
Materiály k volbám budou k dispozici na OÚ – u starosty.
15.Různé:
-ČOV – starosta informoval o postupu prací a o jednání se SFŽP ohledně Rozhodnutí o
přidělení dotace (výše dotace). V místě stavby je nutné přeložit el.kabel – přípojka k vrtům.
Možno instalovat přípojku elektřiny pro ČOV – na našem vedení a měření.
Návrh : objednat u Elektro Vácha.
Hlasování : 6 pro, schváleno
-hřbitov – starosta informoval o postupu prací. Práce zpomaluje archeologický průzkum
(objeveny úlomky keramiky, část základů domu, ….), ale měly by být dokončeny v termínu
do konce července. Pod parkovací plochou je stará kanalizace a voda pro ZŠ.
Návrh : vyměnit kanalizaci a přípojku vody pro ZŠ + nová šachta pro hřbitov.
Hlasování : 6 pro, schváleno
-Dopravní soutěž mladých cyklistů 2014 – žáci naší školy ve II.kategorii zvítězili v
celostátním kole (Frenštát pod Radhoštěm) a stali se mistry ČR (Fleischmann Pavel,
Fleischmann Petr, Fleischmannová Eliška, Fleischmannová Tereza). V I.kategorii obsadili
2. místo v kraji. Byli přijati na OÚ a odměněni za reprezentaci školy a obce.
-MK – místy díry – objednat opravy formou rozehřátí, doplnění a znovuzhutnění.
Hlasování : 6 pro, schváleno
16.Udělalo se :
-přijetí žáků 9.ročníku ZŠ u příležitosti ukončení docházky na naší ZŠ
-přijetí žáků ZŠ reprezentujících v DSMC
-odvezen kontejner od hřbitova (nové místo u bývalé skládky)
17.Diskuse : ---------------18.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 6 pro, schváleno
19.Závěr

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

