Zápis z 6. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.4.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,F.Koška,T.Hubáček,J.Plechinger,M.Koča
Omluveni : -----------Občané : 1
Hosté : -----1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občana – 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.Vyhodnocení VŘ : Chodník na hřbitově v Š.Hošticích.
V rámci VŘ byly osloveny 3 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3 firmy.
Zastupitelstvu obce byla v řádném termínu doručena 1 nabídka – splnila podmínky VŘ
stanovené zadavatelem. Po řádném termínu doručena 1 nabídka – vyřazena
z hodnocení.
VKB stavby, s.r.o. – cena vč.DPH – 14763,-Kč, záruka za dílo – 24 měsíců
Návrh : Schválit firmu VKB stavby, s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice na provedení akce
Chodník na hřbitově v Š.Hošticích. Cena 14763,00Kč vč.DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Žádost p.Josefa Plechyngera – koupě části obecního pozemku.
Část poz.p.č.522/1 v k.ú.Š.Hoštice - nově vzniklý GP č.285-158/2014, p.č.522/30 o výměře
155 m2. Plechyngerovi pozemek užívají mnoho let – zahrada.
Návrh : Schválit záměr prodeje části poz.p.č.522/1 v k.ú.Š.Hoštice - nově vzniklý GP č.285158/2014, p.č.522/30 o výměře 155 m2.
Hlasování : 7 pro, schváleno

7.Malé zařízení – na vybraném místě nelze realizovat (pozemek v KN zařazen jako
lesní – musel by se změnit ÚP).
Návrh na nový pozemek – p.č.60 v k.ú.Š.Hoštice. Nutno zjistit na odboru VÚP MěÚ
Vimperk, zda na části tohoto pozemku půjde realizovat.
8.Prodej bytu M.Žluvy – možnost prodeje bez dražby.
Insolvenční správce má kupce (naše podmínka – zveřejnění záměru na ÚD).
Byli jsme osloveni naším právním zástupcem, zda souhlasíme s tímto prodejem (bez
dražby). Vyhlášeno hlasování per rollam – do 14.4.2015. Všech 7 zastupitelů pro prodej
bez dražby.
Potvrzení hlasování : 7 pro, schváleno
9.Granty JČ kraje – výsledky :
a)POV – přiznána dotace 130000,-Kč – Oprava MK v Š.Hošticích – Na Nové
b)Vybavení zásahové jednotky SDH Š.Hoštice – 32000,-Kč
10.Stanovení společné komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek a hodnocení
nabídek – na akci „Modernizace místní komunikace k místní části Nedvídkov“ (bude
realizována pouze v případě přidělení dotace z ROP).
Návrh na složení společné komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek a
hodnocení nabídek – na akci „Modernizace místní komunikace k místní části
Nedvídkov“ (3 členové + 1 náhradník) : Ing.Vladimír Sedlák, Josef Šimák, Ing.Martin
Koča + náhradník Josef Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Různé :
-podkroví budovy OÚ – zpracovává se projekt pro ohlášení stavby (Ing.V.Jiráň)
-bývalá prodejna-možnost koupě-provedena prohlídka objektu odborníkem i zastupiteli.
Ještě zvážit možnosti využití a nechat zpracovat rozpočet nutných oprav.
-informace ohledně pobočky České pošty – mělo dojít ke změně pracovní doby – zamítli
jsme. Hledají novou pracovnici – vyvěšen inzerát.
-ČOV – výsadba 10 ks stromů – jaké? Návrh : stříbrné smrky, cypřiše, sibiřské jedle.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-ukradené poklopy na kanalizačním sběrači – Policie ČR našla ve sběrných surovinách
(nezajistila) i má pachatele. Půjdou k soudu a my můžeme požadovat náhradu škody.

-Kontrola hospodaření obce za rok 2014 – bez závad (bude vyvěšeno a schváleno na
příštím zasedání ZO)
-pouť – výběr poplatků z užívání veřejného prostranství – Fleischmann, Plechinger
-přečerpávací stanice – škola – zjišťování možností řešení odvodu zbylých odpadních
vod na stávající ČOV
12.Udělalo se :
-kanalizační přípojka u bytovky
-oprava 2 kanalizačních šachet na hlavním sběrači
-jarní úklid obce
-prořezání stromů v Š.Hošticích a Kosmě
13.Diskuse – -----------14.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

