Zápis ze 40. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 26.9.2014
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,J.Aleš,T.Hubáček,F.Koška,J.Plechinger
Omluven : ----Občané : -----Hosté : ---1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, J.Aleš
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněny všechny body
5.Obecní znak
Pan Fencl zaslal 4 konečné návrhy. Ty budou představeny občanům a ve dnech voleb se
budou moci rozhodnout pro jeden z nich. Budou představeny i žákům II.st. ZŠ hlášeným v
obci a ti také budou moci hlasovat pro jeden z návrhů.
6.Územní plán Š.Hoštice.
MěÚ Vimperk, odbor VÚP, jako zvolený pořizovatel, pořídil pro naši obec ÚP Š.Hoštice (na
základě žádosti obce ze dne 25.5.2011). Výsledný návrh Územního plánu Šumavské
Hoštice byl předložen zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelé jsou s tímto návrhem seznámeni.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Šumavské Hoštice, jako věcně příslušný správní
orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
I. bere na vědomí : dokumentaci návrhu ÚP Šumavské Hoštice)
II. konstatuje : návrh ÚP Šumavské Hoštice není v rozporu s Politikou územního rozvoje
2008 ČR ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč. kraje vydanými v roce
2011, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského
úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, ze dne 10.03.2014 pod čj. KUJCK 15332/2014/OREG
III. schválení návrhu ÚP Šumavské Hoštice :
Zastupitelstvo obce Šumavské Hoštice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje vydat v souladu s ustanovením
§ 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, územní plán Šumavské Hoštice.
IV. Ukládá :
Mgr. Petru Fleischmannovi, starostovi obce Šumavské Hoštice, zajistit:
a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Šumavské
Hoštice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu
b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu Šumavské
Hoštice
Hlasování : 7 pro, Územní plán Šumavské Hoštice byl schválen.
7.Prodej části obecního pozemku p.č.31/21 díl b o výměře 0,41 m2 v k.ú.Š.Hoštice.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne 27.8.2014,
sejmut z ÚD i lektronické ÚD byl 12.9.2014. Bez připomínek a námitek občanů.
Návrh : Schválit prodej části obecního pozemku p.č.31/21 díl b o výměře 0,41 m2 v
k.ú.Š.Hoštice manželům Vlastimilu a Zdence Jirouškovým, Š.Hoštice 39. Cena 270,-Kč a
kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemku.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Rozpočtové opatření č.10/2014.
Starosta seznámil s návrhem RO č.10/2014 (příjmy i výdaje – Kanalizace a lokální ČOV)

Návrh : Schválit předložené RO č.10/2014. Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Zastupitelstvu předložena Smlouva č. 1030021728/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – akce „Šumavské Hoštice – kabel nn, p.Vastl“.
Přípojka povede přes obecní pozemky p.č.258/3 a 258/4.
Návrh : Uzavřít Smlouvu č. 1030021728/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s. – akce „Šumavské Hoštice – kabel nn, p.Vastl“.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10. Dodatek č.2 ke Zřizovací listině ze dne 24.11.2005 příspěvkové organizace Obce
Š.Hoštice Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice.
Dodatek řeší předání stávajícího movitého majetku dle předloženého inventárního
seznamu PO. A tento se stane po nabytí účinnosti tohoto Dodatku vlastnictvím PO.
Návrh : Schválit Dodatek č.2 ke Zřizovací listině ze dne 24.11.2005 příspěvkové
organizace Obce Š.Hoštice Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Zpráva KHS o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice.
Budou provedena měření ve 2 učebnách (vlhkost, plíseň, osvětlení) a zřejmě budou
nařízena opatření stavebního rázu. S výsledky měření budou budoucí zastupitelé
seznámeni.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
12.Muzeum Prachatice – Zpráva o archeologickém průzkumu (dozoru stavby) – při
rozšiřování hřbitova. Zpráva bude zveřejněna na ÚD i internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
13.Dílčí přezkoumání hospodaření obce – leden až srpen 2014. Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
14.Plnění rozpočtu 2014.
Zastupitelům předloženo hospodaření k 31.8.2014. Příjmy (hlavně daňové) překračovány,
výdaje dle rozpočtu a rozpočtových opatření. Obec hospodaří dobře.
15.Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Došlo k úpravám výše jednotlivých částek pro způsob zadávání veřejných zakázek.
Starosta předložil návrh nové Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
zpracovaný dle platných zákonů.
Návrh : Schválit předložený návrh.
Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Různé:
-sklad (sociál.zař.) u hasičárny – SDH má zájem o vybudování. Necháme zpracovat návrh
přístavby – Ing.V.Jiráň
-MK Š.Hoštice – Nedvídkov.
Možnost znovu požádat o dotaci. Nyní z dotačního programu „Obnova obecního a
krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014“.
Návrh : Podat žádost do dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2014“ – Obnova MK Š.Hoštice-Nedvídkov.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-informace o výběru poplatků – předložen seznam občanů, kteří zatím neuhradili poplatky
(je jich málo). Zatím osloveni ústně. Jestliže neuhradí do konce října, budou vyzváni
písemnou upomínkou.
-ČOV – starosta informoval o postupu prací
-Dohoda o finanční podpoře regionálního rozvoje mezi ZŠaMŠ Š.Hoštice (poskytovatel) a
Obč.sdružením „CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP“(příjemce) – finanční příspěvek
32630,-Kč. Škola se účastní programu pro 5 základích škol v působnosti MAS(prgram z fondů EU).

Každá škola přispívá dle výše přidělených prostředků. Škola uhradí z rezervního fondu,
Zastupitelstvo schvaluje.
Návrh : Schválit Dohodu o finanční podpoře regionálního rozvoje mezi ZŠaMŠ Š.Hoštice
(poskytovatel) a Obč.sdružením „CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP“(příjemce) –
finanční příspěvek 32630,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno

17.Udělalo se :
-vyčištěna meziakumulační nádrž v úpravně vody – SDH
-opravy MK
-oprava MK k Torýnům
-osvětlení u hřbitova
-oprava světel v Š.Hosticích
-doplněno dopravní značení v Š.Hošticích-příčný práh
-nátěr nové hřbitovní zdi
-sečení stok
18.Diskuse : Starosta poděkoval zastupitelům za práci v celém volebním období.
19.Předložen návrh usnesení – J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Závěr

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

