Zápis ze 4. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 13.2.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,T.Hubáček,J.Plechinger,M.Koča
Omluveni : -----------Občané : 1
Hosté : 1
1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občanů, hostů – 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 : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Obecní znak.
Přítomen p.Fencl. Znak prakticky hotov – dolaďují se detaily.
Prapor – předloženy 4 návrhy + vznesen další návrh (zelený prapor se žlutým
čtyřlistem).
Návrh : Schválit zelený prapor se žlutým čtyřlistem. Hlasování : 7 pro, schváleno
Na příští jednání ZO předloží p.Fencl definitivní řešení vč. popisu.
Kniha o Š.Hošticích – předložen návrh obsahu + několik zpracovaných kapitol. Vybrán
formát. Nutno dodat historii spolků (SDH, myslivci, FC, včelaři), …. – přijede do
knihovny 24.2.2015.
6.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – předložen hospodářský výsledek za rok 2014 +45436,90Kč.
Návrh : Schválit hospodářský výsledek RO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2014 +
rozdělení kladného HV – převést 45436,90Kč do rezervního fondu školy.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Splátkové kalendáře s RO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na rok 2015.
Zastupitelstvu předloženy návrhy splátkových kalendářů na rok 2015 – provoz ZŠaMŠ a
nadnormativní výdaje. Výše příspěvků vychází ze schváleného rozpočtu.
Návrh : Schválit předložené návrhy splátkových kalendářů. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – výjimka z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 – nutno
udělit, aby mohla ZŠ pokračovat.
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice pro školní rok
2015/2016 a uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Žádost maželů J.a M.Černých, Š.Hoštice 19 – odkoupení části obecního pozemku
p.č.522/1, přibližně 200 m2.
Závěr : Na pozemku se nachází přístupová komunikace k jeho domu, ale i veřejné sítě
– vodovod, plyn, telefon. Celý navrhovaný pozemek nelze prodat. Dalo by se uvažovat
pouze o malé části pozemku přímo sousedící s pozemkem p.č.522/24 ve vlastnictví
žadatelů, na které se nachází vrata.
10.KPÚ Kosmo – v lednu proběhlo společné jednání s vlastníky. Nyní probíhá zjišťování
hranic KPÚ a hranic katastru. V k.ú.Kosmo nemá obec dostatek pozemků pro vyřešení
MK a nových společných zařízení. Aby měla obec v k.ú.Kosmo pozemky, musí je
s někým směnit z jiného k.ú. (Š.Hoštice nebo Vojslavice).
Možnost : Směnit pozemek p.č.164/26 o výměře 13678 m2 v k.ú.Š.Hoštice ve
vlastnictví obce za pozemky Agrodružstva Š.Hoštice v k.ú.Kosmo - p.č. 333/4 o výměře
308 m2, p.č. 333/5 o výměře 231 m2, p.č. 321/1 o výměře 729 m2, p.č. 312/11 o
výměře 197 m2, p.č. 334/6 o výměře 535 m2, p.č. 334/8 o výměře 1449 m2, p.č. 322/6
o výměře 11 m2 a p.č. 114/4 o výměře 10105 m2. Tím bychom vlastnili v k.ú.Kosmo
dostatek pozemků pro výše uvedené záležitosti.

Návrh : Schválit záměr směny obecního pozemku p.č. 164/26 v k.ú.Š.Hoštice za
pozemky Agrodružstva Š.Hoštice v k.ú.Kosmo – p.č. 333/4, p.č. 333/5, p.č. 321/1,
p.č. 312/11, p.č. 334/6, p.č. 334/8, p.č. 322/6 a p.č. 114/4.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-KPÚ Š.Hoštice – NKÚ vrátil do výběrového řízení vyřazenou firmu, takže pokračuje VŘ
na provedení KPÚ Šumavské Hoštice.
11.Smlouva o zajištění soustředění a sběru biologických odpadů – s Městskými
službami Vimperk.
Jedná se o možnost využití kompostárny ve Vimperku pro naše občany. Předložen
návrh smlouvy, včetně 2 příloh.
Návrh : Schválit předloženou Smlouvu o zajištění soustředění a sběru biologických
odpadů s Městskými službami Vimperk.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.OZV 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Š.Hoštice.
Předložen návrh vyhlášky. Dojde ještě k doplnění a návrh bude zaslán ke kontrole na
oddělení dozoru MV ČR. Na příštím zasedání by měla být vyhláška schválena.
13.OPŽP – 64.výzva
Možnost podávat žádosti na vybavení – svozová technika BRO, kompostéry, ….
Nutno prokonzultovat možnosti (důležitá analýza naší produkce) – využít poradce
mikroregionu p.Urbana. V případě reálné možnosti získat dotaci podat žádost do této
výzvy – zpracovatel p.Urban (kompostéry, svozová technika-auto s kontejnerovou
nástavbou + min.2 kontejnery).
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Granty Jihočeského kraje – letos jen GP na podporu jednotek SDH.
SDH Š.Hoštice předložil své návrhy – hl. vybavení pro zásahovou jednotku.
Návrh : Podat žádost do GP Jihočeského kraje – Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů. Hlasování : 7 pro, schváleno
Žádost zpracuje starosta s velitelem zásahového družstva (J.Aleš).
15.Vyhlášení výběrových řízení – poptávky :
- Obnova místních komunikací – Na Nové – měla by vyjít dotace z POV – oslovit min.
3 firmy
- Oplocení dětského hřiště (strana podél MK) – měla by vyjít dotace z POV –
mikroregion; oslovit 3 firmy
- ZŠ – sanační omítka v 1 učebně – oslovit min. 3 firmy
Termín pro podání nabídek – 16.3.2015. Výběr firem na následujícím jednání ZO –
17.3.2015.
Návrh : Schválit vyhlášení VŘ. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.ČOV – s většinou připojených majitelů nemovitostí uzavřeny nové smlouvy na
dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.
Jeden majitel nemovitosti odmítl uzavřít (nesouhlas se stavbou ČOV) – bude řešeno dle
zákonných možností. Jeden majitel nemovitosti není napojen na ČOV (má žumpu) –
zřejmě bude kanalizační stoka zaslepena (rozhodne se na příštím jednání ZO).
17.Podmínky prodeje dřeva z obecních lesů (neplatí pro palivové dřevo).
Předložen návrh podmínek – doplněn o připomínky zastupitelů.
Návrh : Schválit podmínky prodeje dřeva z obecních lesů. Hlasování : 7 pro, schváleno
18.ZTV nad autobusovou zastávkou – zpracování PD k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu řízení. Osloven Ing.Červený – projevil zájem, ale nepředložil cenovou
nabídku. Do příštího zasedání zastupitelstva oslovit další projektanty.
19.Různé
-hasičárna – přístavba skladu(sociály) – SDH nepředložil svůj návrh.
Navržena možnost využití nemovitosti p.Chána – s p.Chánem projedná starosta obce.

-možnost dobudovat podkroví OÚ – vznikla by místnost na schůzovou činnost, možnost
menších oslav, …. (celkem malé náklady) – rozmyslet do příštího zasedání
-prořezání a poražení stromů – v březnu (zajištění plošiny a dřevorubce – starosta).
Stromy – 3 břízy v bývalé školkové zahradě na návsi, 1 třešeň u autobusové zastávky,
1 javor na Nové, jívy a topoly v areále fotbalového hřiště.
-pouť-termín 3.5.2015
-kanalizační sběrač na starou ČOV–ukradeny 2 železné poklopy–nahlášeno Policii ČR.
Nutno zabezpečit – KVINT. Dvě kanalizační šachty na tomto sběrači se rozpadají –
nutno opravit – KVINT (projednat s majiteli pozemku).
-střecha na kabinách – poškozena větrem (utržen 1 plech). Opraveno. Po vyčíslení
nákladů opravy případně ohlásit pojišťovně (máme spoluúčast). Na jaře nechat
prohlédnout celou střechu.
-neplatiči – u obou probíhá insolvenční řízení – jsme přihlášeni
-neplatiči 2014 – 2x za vodoměr a vodné (velmi malé částky) – jestliže nezaplatí
s letošní platbou – upomínky.
20.Udělalo se :
-oprava vodovodu u bytovek
21.Diskuse – -----------22.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
23.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

