Zápis z 3. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 16.12.2014
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,T.Hubáček,J.Plechinger,M.Koča
Omluveni : -----------Občané : 3
Hosté : -----------1.Zahájení, přivítání zastupitelů a občanů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : M.Koča, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno, včetně ustavení komisí – ustavena kulturní – složení :
V.Sedlák. A.Půbalová, P.Půbalová. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dostavil se T.Hubáček.
5.Žádost manželů Kovářových, Vimperk – koupě pozemku p.č.180/30 v k.ú.Š.Hoštice.
Dne 6.12.2014 přijata žádost manželů Kovářových o koupi pozemku p.č. 180/30 o
výměře 1396 m2 v k.ú.Š.Hoštice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce i
elektronické úřední desce dne 27.3.2012, sejmut byl dne 9.12.2014. Připomínky
k prodeji nevzneseny.
Manželé Kovářovi souhlasí s podmínkami prodeje pozemků určených k výstavbě
rodinných domů (schváleno ZO dne 25.2.2014).
Návrh : Schválit prodej pozemku p.č.180/30 o výměře 1396 m2 v k.ú.Š.Hoštice
manželům Kovářovým (Vimperk) – celková cena 320000,-Kč; kupující uhradí náklady
spojené s prodejem pozemku.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Nové projekty – velké, vyžadující delší čas na přípravu :
-prodány všechny pozemky určené k výstavbě RD, proto je nutno začít s přípravou
dalších pozemků – lokalita nad autobusovou zastávkou
-víceúčelové hřiště u budovy ZŠ (fondy EU)
-přečerpávací stanice pro odpadní vody (východní část Š.Hoštic)
Poptat projektanty – zodpovídá starosta obce.
7.Rozpočet obce na rok 2015.
Schválený návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne
27.11.2014, sejmut dne 12.12.2014. Bez připomínek občanů.
Doplnění starosty : navýšení příjmů : DPH, daň z příjmů právnických osob, správní
poplatky, prodej pozemků – celkem o 855000,-Kč; navýšení výdajů : dostavba ČOV,
společenské akce – celkem o 760000,-Kč.
Návrh : Schválit rozpočet obce na rok 2015 – příjmy 7351800,-Kč, výdaje 6758000,-Kč.
Přebytkový rozpočet o 593000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Obecní znak a prapor
Pan Fencl doručil návrh znaku a návrhy praporu. U znaku chybí jen detaily, u praporu
další návrhy.
9.OZV 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta předložil návrh OZV 1/2014 a rozpis nákladů v roce 2014 (příloha OZV).
Návrh : Ponechat výši poplatku za TKO – 500,-Kč. Schválit OZV 1/2014.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Vodné a stočné 2015.
Předložen rozpis nákladů v roce 2014.
Návrh : Ponechat vodné ve výši 26,-Kč/m3 a stočné ve výši 13,-Kč/m3.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Vnitřní směrnice obce pro rok 2015.
Předložen návrh směrnice – minimální změny oproti směrnici na rok 2014.

Návrh : Schválit Vnitřní směrnici obce Š.Hoštice pro rok 2015.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Komplexní pozemkové úpravy– informace dle sdělení Státního pozemkového úřadu.
-k.ú.Š.Hoštice – odvolání jedné firmy k Úřadu pro hospodářskou soutěž – KPÚ stojí do
rozhodnutí
-k.ú.Kosmo – úvodní jednání svoláno na 14.1.2015 od 15,00 do kulturního domu
-k.ú.Vojslavice – veřejná zakázka bude zadána v roce 2015
13.ČOV
-zítra bude poslední kontrolní den v tomto roce, firma dohnala skluz, příští rok –
komunikace, oplocení, terénní úpravy.
-všechny žádosti o proplacení byly SFŽP proplaceny
-domácnosti napojeny – k 1.1.2015 budou se všemi připojenými uzavřeny nové
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
14.Jmenování inventarizační komise.
Návrh : J.Vincík, T.Hubáček, M.Jandová. Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Různé
-Žádost Občanského sdružení Prevent – příspěvek na spolufinancování protidrogových
služeb v roce 2015 – 2359,-Kč (rozpočítáno podle počtu obyvatel).
Návrh : Schválit příspěvek ve výši 2359,-Kč. Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, schváleno
-Komplexní rozbor pitné vody – voda splňuje všechny ukazatele
-odečty vodoměrů 2014 – vyměněny, případně domluva na jaro
-přístavba hasičárny – návrh obce SDH odmítnut (u bočního vchodu); SDH předložil
návrh přístavby u štítové stěny + další možnost směrem k Z stěně.
Závěr – SDH předloží své návrhy – plány a ty budou zkonzultovány s odborem VÚP
-LED osvětlení - předložena nevyžádaná kalkulace přechodu veřejného osvětlení na
LED svítidla.(firma LED lights consulting). Rozhodnutí : Nebudeme realizovat.
-informace z porady starostů – starosta seznámil zastupitele s nejdůležitějšími změnami
-dopis p.M.Půbala ml. – stížnost na správce lesa.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Pan Markovec má plnou důvěru zastupitelstva.
Na dřevo těžené po ledovce – poptávka (nabídky do zítřka do 15 h.). Na příštím jednání
ZO budou stanoveny podmínky pro prodej dřeva.
-granty JČ kraje – měly by být 2 vlny (termíny vyhlášení 9. leden a 6.únor 2015) –
zastupitelé seznámeni s jednotlivými granty
16.Udělalo se :
-úklid obce po ledovce
-podány žádosti o dotace – POV 2015, ROP – 35.výzva
-rozsvícení vánočního stromu – zvonkový průvod
-výměny vodoměrů 2015
-vítání občánků (29.11.2014) – 9 dětí (3 ze Š.Hoštic, 4 z Buku, 2 ze Žárovné)
17.Diskuse – p.Plechinger, p.Půbal - MŠ – zavírání o prázdninách (hlavně letních) a
přetápění – na vedlejší prázdniny byly stanoveny minimální počty dětí pro otevření
(někdy se nenaplní), hlavní prázdniny – učitelky mají 8 týdnů dovolené, kterou si musí
převážně vybrat o hlavních prázdninách+studijní volna. Bude projednáno s ředitelkou
ZŠaMŠ a vedoucí učitelkou MŠ.
18.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
19.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

