Zápis z 10. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 24.9.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,J.Plechinger,M.Koča,F.Koška
Omluven : -------Občané : 1
Hosté : -----1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
(SDH zatím nedodal plánek umístění soc.zařízení v hasičárně a rozpočet akce.)
5.Koupě nemovitosti č.p.10 v Š.Hošticích (k.ú.Š.Hoštice) vč.pozemku st.p.č.37/1 o
výměře 235 m2 od p.Jaroslava Chána.
Záměr koupě vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 4.8.2015, sejmut 20.8.2015 (z ÚD
15.9.2015). Nebyly vzneseny připomínky občanů k záměru.
Kupní cena 500000,-Kč + podm.p.Chána – zaplatíme daň z nabytí, zajistíme kupní
smlouvu a v případě demolice objektu zazdíme jeho štít a upravíme obvodovou zeď,
než bude nová stavba.
Návrh : Koupit nemovitost č.p.10 v Š.Hošticích (k.ú.Š.Hoštice) vč.pozemku st.p.č.37/1 o
výměře 235 m2 od p.Jaroslava Chána za 500000,-Kč, vč.splnění podmínek.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, koupě schválena
6.Schválení Provozního řádu kompostárny v Š.Hošticích – vypracoval Ing.Josef Urban,
Bioprofit s.r.o.. Návrh Provozního řádu předložen zastupitelům.
Návrh : Schválit Provozní řád kompostárny v Š.Hošticích. Hlasování : 7 pro, schváleno
7. Schválení Provozního řádu pro ČOV a kanalizaci Š.Hoštice – západní část –
vypracoval VAK projekt s.r.o.
Návrh Provozního řádu předložen zastupitelům.
Návrh : Schválit Provozní řád pro ČOV a kanalizaci Š.Hoštice – západní část.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Žádosti organizací :
a)Český svaz včelařů o.s., zákl.org.Š.Hoštice
b)Myslivecké sdružení Š.Hoštice
c)FC Š.Hoštice
d)SDH Š.Hoštice
o schválení umístění sídla těchto organizací na adrese OÚ Š.Hoštice – z důvodu
platnosti nového občanského zákoníku, kdy dochází k transformaci občanských
sdružení na spolky (změna stanov, změna názvu, registrace spolků u Rejstříkového
soudu, …).
Návrh : Schválit pro všechny 4 organizace umístění sídla na adrese OÚ Šumavské
Hoštice – Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Schválení Programu rozvoje obce Š.Hoštice na období 2014-2020. Je nutný pro
případné podávání žádostí do Operačních programů EU.
Předložený materiál zpracovaly dle podkladů zástupců obce pracovnice MAS
Šumavsko. Postupně byly zapracovány podněty zastupitelů, ředitelky ZŠaMŠ a
organizací. Program může být průběžně doplňován o další akce.
Návrh : Schválit Program rozvoje obce Š.Hoštice na období 2014-2020.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Schválení Smlouvy č.15232694 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP –
Sběrný systém na bioodpady Š.Hoštice.
Před podpisem musí předloženou smlouvu projednat zastupitelstvo.
Návrh : Schválit Smlouvu č.15232694 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
– Sběrný systém na bioodpady Š.Hoštice a pověřit starostu jejím podpisem.
Hlasování : 7 pro, schváleno

11.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330032868/001 s E.ON
Česká republika, s.r.o. – „Vojslavice – kabel NN-posílení – p.Koller“. Stavba dokončena.
Již schválena Smlouva o smlouvě budoucí. Dle nového OZ musíme schválit znovu.
Návrh : Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330032868/001 s E.ON
Česká republika, s.r.o. – „Vojslavice – kabel NN-posílení – p.Koller“ a pověřit starostu
jejím podpisem.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Smlouva o zápůjčce – kompostéry.
Předložen návrh smlouvy – konzultován se SFŽP. Bez spoluúčasti občanů.
Kompostéry dodány – budou se vydávat občanům, kteří si podali žádost, v úterý
29.9.2015 od 15,00 do 16,30. Nové žádosti budou i nadále přijímány.
Návrh : Schválit text Smlouvy o zápůjčce – kompostéry. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Různé :
-Koupě pozemku od p.P.Jirouška – p.Jiroušek zde byl minulou sobotu. Seznámili jsme
ho s naším záměrem (vybudování přečerpávací stanice) a souhlasí s prodejem části
jeho pozemku. Necháme zpracovat geometrický plán (společně s manželi Černými).
-Vjezd do garáže – dodané auto bude vyšší než je výška vrat. Nutno upravit – vybourat
část nad vraty a upravit celý vjezd. Hlasování : 7 pro, schváleno
-Víceúčelové hřiště – představeny možnosti a cenové nároky. Možnost stavět u školy
(omezený prostor) nebo na školním pozemku. Zastupitelé se vyjádřili pro školní
pozemek. Starosta zjistí technické požadavky k výstavbě a další informace.
-ČOV – ZVA – není součástí smlouvy s firmou Provod. Bude se podávat na konci
1.pololetí r.2016. Nabídka firmy Provod - 40000,-Kč bez DPH. Osloven i Ing.Urban
(Bioprofit) – cena 2000,-Kč bez DPH. Necháme zpracovat p.Urbanem.
-Mikroregion – starosta informoval o posledním jednání. Změny v POV – akce
jednotlivých obcí ve společné žádosti musí být stejně zaměřené – 2016 veřejná zeleň.
-Kniha o Š.Hošticích – v úterý přijede p.Fencl. SDH zatím nedodal svou historii. Měla by
být hotova do konce roku a k prodeji o pouti.
-Poplatky – předložen seznam občanů, kteří zatím nezaplatili poplatky za rok 2015
(SKO, vodné, stočné, …). Budou vyzváni k uhrazení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
-Čištění vodojemu + odkalení vodovodu – provede SDH nejpozději do konce října.
Zodpovídá J.Plechinger.
-KPÚ – informace. V srpnu proběhlo úvodní jednání KPÚ Vojslavice.
19.-22.10.2015 proběhne zjišťování hranic KPÚ Š.Hoštice.
-Podkroví OÚ – předložena projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního
povolení. Starosta podá žádost o stavební povolení.
-KVINT – předloženo vyúčtování prací provedených v průběhu výstavby ČOV, které si
obec průběžně objednávala (vodovodní přípojka,Parschalův měrný žlab, odvodnění
vrtu, oprava výjezdu ze Š.H.na hl.silnici,…..). Zkontrolováno a potvrzeno technickým
dozorem. Návrh : Proplatit. Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Udělalo se :
-oplocení dětského hřiště
-úpravy veř.prostr. – pařezy, travnaté plochy
-rekonstrukce učebny ZŠ (sanační omítka, bílení, …)
-oprava vodovodu – Kosmo
-nová kanalizační vpusť v Š.H.
-oprava kanalizačních šachet na Nové
15.Diskuse – p.T.Hubáček – umístění 1 nového světla v rámci veřejného osvětlení ve
Vojslavicích – technické řešení bude projednáno s p.Váchou.
16.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

