Zápis z 5. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 17.3.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,T.Hubáček,J.Plechinger,M.Koča
Omluveni : -----------Občané : ----Hosté : -----1.Zahájení, přivítání zastupitelů – 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 a prapor.
Předloženy konečné návrhy znaku obce a praporu. Dále předloženy : slovní popis
návrhů a odůvodnění použitých figur v návrzích.
Návrh : Schválit návrh znaku a praporu obce.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Starosta připraví a odešle Žádost o schválení obecních symbolů – Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR.
6. 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.
Návrh vyhlášky byl zaslán oddělení kontroly MV ČR – odsouhlasen (doplnění o kovy).
Návrh : Schválit OZV 1/2015.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Vyhláška bude vyvěšena na ÚD i elektronické ÚD.
Nabývá účinnost 3.4.2015 a ruší OZV č.1/2006.
7.Vyhodnocení VŘ : Oprava MK v Š.Hošticích.
V rámci VŘ byly osloveny 3 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3 firmy.
Zastupitelstvu obce byly v řádném termínu doručeny 3 nabídky – splnily podmínky VŘ
stanovené zadavatelem.
Firma
Nabídková cena vč.DPH
Záruka
Pořadí
Strabag a.s.
483243,87Kč
24 měsíců
2
VKB stavby s.r.o.
514137,00Kč
60 měsíců
3
KVINT Vl.Březí s.r.o.
456251,00Kč
60 měsíců
1
Návrh : Schválit firmu KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo
Březí na provedení akce Oprava místních komunikací v Šumavských Hošticích. Cena
456251,00Kč vč.DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8. Vyhodnocení VŘ : Obnova části oplocení dětského hřiště v Š.Hošticích.
V rámci VŘ byly osloveny 3 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3 oslovené firmy +
1 další firma. Zastupitelstvu obce byly v řádném termínu doručeny 4 nabídky – 3 splnily
podmínky VŘ stanovené zadavatelem, 1 nesplnila podmínky stanovené zadavatelem a
byla vyřazena z hodnocení nabídek (Petr Pahorecký, Š.Hoštice).
Firma
Nabídková cena vč.DPH
Záruka
Pořadí
VKB stavby s.r.o.
72566,00Kč
60 měsíců
2
Vladimír Aleš, provádění staveb
77440,00Kč
36 měsíců
3
KVINT Vl.Březí s.r.o.
58758,00Kč
60 měsíců
1
Návrh : Schválit firmu KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo
Březí na provedení akce Obnova části oplocení dětského hřiště v Šumavských
Hošticích. Cena 58758,00Kč vč.DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9. Vyhodnocení VŘ : Oprava omítky v učebně ZŠ Š.Hoštice.
V rámci VŘ byly osloveny 3 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 2 firmy.
Zastupitelstvu obce byly v řádném termínu doručeny 2 nabídky – splnily podmínky VŘ
stanovené zadavatelem.
Firma
Nabídková cena vč.DPH
Záruka
Pořadí
VKB stavby s.r.o.
85563,00Kč
60 měsíců
2

Vladimír Aleš, provádění staveb

60500,00Kč

36 měsíců

1

Návrh : Schválit firmu Vladimír Aleš, provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Šumavské Hoštice 103, 384 71 Šumavské Hoštice na provedení akce Oprava omítky
v učebně ZŠ Šumavské Hoštice. Cena 60500,00Kč vč.DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Vyhlášení VŘ – akce Chodník na hřbitově.
Spojení stávajícího chodníčku a nového hřbitova.
Návrh : Vyhlásit VŘ. Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Směna obecního pozemku za pozemky Agrodružstva Šumavské Hoštice.
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. Obec uhradí náklady spojené s převodem pozemků.
Záměr směny vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 17.2.2015, sejmut z ÚD i
elektronické ÚD dne 5.3.2015. Námitky nevzneseny.
Návrh : Schválit směnu obecního pozemku p.č. 164/26 o výměře 13678 m2 v k.ú.
Š.Hoštice 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.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.ZTV nad autobusovou zastávkou – zadání zpracování projektové dokumentace.
Osloveni 2 projektanti. Nabídku předložil Ing.Vlastimil Jiráň, Těšovice.
Zpracování studie stavby, dokumentace pro územní řízení a vyřízení územního řízení –
35000,-Kč.
Návrh : Zadat zakázku Ing.Vlastimilu Jiráňovi. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Dodatek č.1 ke Smlouvě o projektu – zajištění tříděného sběru směsi obalových
odpadů – s firmou EKO-KOM, a.s.
Předložen Dodatek č.1 – prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2015, změna
rozhodnutí o autorizaci společnosti EKO-KOM, a.s., ….
Návrh : Schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o projektu – zajištění tříděného sběru směsi
obalových odpadů – s firmou EKO-KOM, a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Různé :
-podkroví budovy OÚ – možnost dobudování (archiv OÚ, společenská místnost)
Návrh : Zadat zpracování PD pro ohlášení stavby.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-bývalá prodejna-možnost koupě-sdělena cena; domluvit prohlídku objektu
-střecha kabiny – poškozená větrem – pojišťovna proplatila 6426,-Kč (sníženo o 1000,Kč-spoluúčast)
-vybudování tzv.“Malého zařízení“ na ukládání BRKO (biologicky rozložitelné komunální
odpady) – v místech bývalé skládky. Nutno zjistit bližší informace (povoluje MěÚ
Vimperk – odbor životního prostředí).
15.Udělalo se :
-podána žádost do OPŽP - Sběrný systém na bioodpady Š.Hoštice
-podána žádost o grant Jč.kraje – Vybavení jednotky SDH Š.Hoštice
-oprava světel VO+odstrojení vánočního stromu
16.Diskuse – -----------17.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

