Zápis z 11. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 29.10.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,J.Plechinger,F.Koška,M.Koča
Omluven : ----------Občané : ------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
5.Komplexní pozemková úprava Š.Hoštice – informace ze zjišťování hranic. Účastnil se
starosta a p.Vincík. Bez větších problémů.
Zjištěno užívání obecních pozemků u č.p.55 a 108.
U č.p.55 dojde k pronájmu a po dokončení KoPÚ k případnému prodeji. U č.p.108
k vyklizení – písemná výzva.
Starosta zajistí zveřejnění záměru pronájmu pozemků na ÚD i elektronické ÚD. Po
uplynutí lhůt případně uzavře nájemní smlouvu. Nájemné : 500,-Kč/rok.
6.Kupní smlouva – pozemek p.č.37/1 vč. Stavebního objektu č.p.10.
Předložen návrh Kupní smlouvy.
Návrh : Pověřit starostu podpisem této smlouvy. Hlasování : 7 pro, schváleno.
7.Obecní symboly – znak, prapor.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS ČR doporučil schválení symbolů předsedovi PS
Parlamentu ČR. Rozhodnutí předsedy PS bude v dohledné době doručeno.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8.Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – provedl pracovník KÚ.
Předložen zápis. Bez závad. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9.Pojištění nového auta Ford s kontejnerovou nástavbou. Předloženy nabídky několika
pojišťoven (Kooperativa, ČPP, Allianz, Kooperativa). Nejvýhodnější – ČPP.
Návrh : Uzavřít zákonné a havarijní pojištění s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s..
Zajistí p.Vincík. Hlasování : 7 pro, schváleno.
10.Přísedící Okresního soudu v Prachaticích – volební období 2015-2019.
Končí 4-leté volební období p.F.Jungbauerovi. Má zájem znovu kandidovat.
Návrh : Zvolit p.Františka Jungbauera, Šumavské Hoštice 51, jako přísedícího
Okresního soudu v Prachaticích na volební období 2015-2019.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
11.POV 2016 – žádosti se musí podat do konce roku.
Návrh : Obnova MK – Vojslavice (přibl.150 bm Vojslavice-Škarez), Škarez(přibl.60bm
k p.Dlouhému). Hlasování : 7 pro, schváleno.
12.Plátcovství DPH – za posledních 12 měsíců daňové příjmy obce převýšily stanovený
limit a staneme se plátci DPH. Musíme se zaregistrovat na FÚ.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
13.Vyhlášení výběrového řízení na akci „Úpravy podkroví OÚ“. Předložen projektantský
rozpočet.
Budou osloveny min.3 firmy, nabídky do 15.12.2015 – 15 hodin.
Návrh:Schválit vyhlášení VŘ na akci„Úpravy podkroví OÚ“.Hlasování : 7 pro, schváleno.
14.Zimní údržba MK.
Pan Pojsl dnes oznámil, že již nebude dále provádět. Osloven p.Koča – ne.
Osloven p.Vondrášek – potřebuje čas na rozmyšlení.
Návrh : Uzavřít smlouvu na zimní údržbu 2015/2016 s p.Tomášem Hubáčkem – Kosmo,
Vojslavice. V případě, že se kladně vysloví p.Vondrášek, tak s ním uzavřít smlouvu na
Š.Hoštice. Hlasování : 7 pro, schváleno.
15.Různé :

-příprava rozpočtu na rok 2016 - seznámení s plánovanými akcemi, na příštím zasedání
se bude schvalovat návrh rozpočtu
-Alis spol.s r.o. – předložena Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
(majetek,mzdy). Návrh : Uzavřít Smlouvu. Hlasování : 7 pro, schváleno.
-předlůožena výroční zpráva ZŠaMŠ Š.Hoštice za školní rok 2014/2015 – zastupitelstvo
bere na vědomí
-ZTV Š.Hoštice – nad autobusovou zastávkou
Předložen návrh řešení – připomínka k MK – nedělat místo pro otočení, ale zprůjezdnit
směrem na zastávku(k bříze). Starosta projedná s projektantem.
-Setkání seniorů – 21.11. od 14,00
-Vítání občánků – 20.11.od 17,00
16.Udělalo se :
-vyčištění meziakumulační nádrže v úpravně vody(SDH) + podzimní odkalení vodovodu
-podzimní úklid obce
-probíhá-kompostárna
17.Diskuse – -----------18.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
19.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :

Starosta :

