Zápis ze 13. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.12.2015
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,J.Plechinger,F.Koška,M.Koča
Omluven : ----------Občané : 1
Hosté : --------1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, T.Hubáček
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Rozpočet obce na rok 2016.
Návrh rozpočtu vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 26.11.2015, sejmut 12.12.2015. Bez
připomínek občanů. Starosta navrhuje navýšení příjmů o 280000,-Kč (daně, loterie,
popl.ČOV), výdajů o 120000,-Kč(štít OÚ,VO+zvonění Vojslavice, koupě pozemků).
Návrh : Schválit rozpočet obce na rok 2016 – příjmy 5695400,-Kč, výdaje 4846000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Úprava podkroví č.p.9 Šumavské Hoštice“
V rámci poptávkového řízení bylo osloveno 5 firem. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3
oslovené firmy a 4 další firmy na základě zveřejnění výzvy na internetových stránkách
obce. V řádném termínu bylo doručeno 6 nabídek, které splnily podmínky poptávkového
řízení stanovené zadavatelem. Komise pro otevírání obálek tyto dnes v 15,00h. otevřela
a předložila zastupitelstvu zápis.
Přehled jednotlivých nabídek :
Uchazeč
Cena bez DPH
Pořadí
Č.1

270440,52Kč

1.

Č.2

320422,72Kč

5.

Č.3

270540,59Kč

2.

Č.4

295886,84Kč

3.

Č.5

302963,-Kč

4.

Č.6
323401,-Kč
6.
Návrh : Uzavřít Smlouvu o dílo na akci Úprava podkroví č.p.9 Šumavské Hoštice s
firmou Stavoj Čkyně s.r.o., Čkyně 206, 384 81 Čkyně, Cena 270440,52Kč bez DPH.
První náhradník uchazeč č.3 – Jan Kalčík.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
7.Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Štít budovy OÚ Šumavské Hoštice“
V rámci poptávkového řízení bylo osloveno 5 firem. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3
oslovené firmy a 4 další firmy na základě zveřejnění výzvy na internetových stránkách
obce. V řádném termínu bylo doručeno 6 nabídek, které splnily podmínky poptávkového
řízení stanovené zadavatelem. Komise pro otevírání obálek tyto dnes v 15,00h. otevřela
a předložila zastupitelstvu zápis.
Přehled jednotlivých nabídek :
Uchazeč
Cena bez DPH
Pořadí
Č.1

43517,04

1.

Č.2

51300,68

2.

Č.3

52823,60

3.

Č.4

60700,-

4.

Č.5

100200,-

5.

Č.6

1000,-Kč/m2

6.

Návrh : Uzavřít Smlouvu o dílo na akci Štít budovy OÚ Šumavské Hoštice s firmou
Stavoj Čkyně s.r.o., Čkyně 206, 384 81 Čkyně, Cena 43517,04Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
8.Komplexní pozemková úprava Kosmo.
Starosta a J.Vincík podali informace o průběhu jednání sboru zástupců.
Obec je spoluvlastníkem u 2 pozemků – 18/22 a 33/3 – podíl 8/36 (+ dalších 6
vlastníků). V rámci úprav v případě dohody všech vlastníků dojde k vypořádání
podílového spoluvlastnictví k těmto pozemkům.
Návrh : Uzavřít Dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví
k pozemkům p.č. 18/22 a 33/3 k.ú.Kosmo reálným rozdělením v rámci KoPÚ Kosmo.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
9.Jmenování inventarizační komise.
Navržení : V.Sedlák,J.Vincík,M.Jandová. Hlasování : 7 pro, schváleno.
Schválení odpisů v inventáři ZŠaMŠ Š.Hoštice – navržen J.Vincík. Hlasování : 7 pro,
schváleno.
10.Smlouva o dílo – zajištění svozu tříděného odpadu.
S Městskými službami Vimperk.
K 31.12.2015 končí pilotní projekt EKO-KOMU. Smlouva zajišťuje svoz skla a plastů od
1.1.2016. Předložen návrh smlouvy – cena za 1 vysypanou nádobu – 190,-Kč bez DPH.
Četnost svozu – plast 1x za 14 dní, sklo – po telefonické domluvě.
Návrh : uzavřít smlouvu.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
11.OZV 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Předložen návrh vyhlášky. Minimální změny oproti loňské. Základní cena – 500,-Kč.
Návrh : Schválit OZV 2/2015. Hlasování : 7 pro, schváleno.
12.Římskokatolická farnost Š.Hoštice – žádost o dotaci.
Žádost o 50000,-Kč na zbudování zpovědní místnosti ve farním kostele.
Závěr : Požádat o bližší specifikaci plánovaných prací, ….
13.Vodné stočné 2016.
Od 1.12.2015 jsme se stali plátci DPH. Vodné a stočné 2015 – odpočty k 30.11.2015,
abychom mohli účtovat bez DPH. Občanům budou zaslány faktury.
Rok 2016 : musíme účtovat včetně DPH (15%).
Návrh : Ponechat výši vodného a stočného jako v roce 2015, ale bez DPH. Vodné 2016
– 26,-Kč bez DPH, stočné 2016 – 13,-Kč bez DPH. Hlasování : 7 pro, schváleno.
14.Vnitřní směrnice obce na rok 2016.
Předložen návrh směrnice.
Návrh : Schválit Vnitřní směrnici obce na rok 2016. Hlasování : 7 pro, schváleno.
15. Místní program obnovy venkova pro obec Šumavské Hoštice na roky 2016-2020.
Pro možnost podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova je nutné mít
zpracovaný nový Místní program obnovy venkova pro obec Šumavské Hoštice.
Předložen návrh tohoto dokumentu. Vychází z předchozího Programu-výčtu akcí.
Návrh : Schválit Místní program obnovy venkova pro obec Šumavské Hoštice na roky
2016-2020.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
16.POV 2016 – Mikroregion – společné téma - oprava kapliček a křížků. Můžeme
opravovat pouze ty, které se nachází na obecních pozemcích a máme je zapsány
v majetku. Nutno dopsat.
Návrh : dopsat v k.ú.Š.Hoštice – křížek u kostela, kapličku u hřiště, kapličku u Machů,
pomník u hasičárny; k.ú.Kosmo – křížek u kapličky, křížek na p.č.46/1; k.ú.Vojslavice –
křížek u kapličky.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
17.Různé :
-žádosti o dotace – OPŽP – vodovod v Š.H. – nemůžeme žádat, nesplňujeme podmínky
- krajské granty – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury – zde podáme projekt Rekonstrukce obecního vodovodu v Š.H.-1.etapa
(bude rozdělen do 3 etap). Návrh : Podat žádost do GP Jihočeského kraje Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Rekonstrukce obecního vodovodu

v Š.H.-1.etapa, požadovaná částka 500000,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno.
- MMR – možnost žádat na místní komunikace.
Návrh : Podat žádost na projekt Obnova MK do Nedvídkova, požadovaná částka
1000000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
-dopraveny nádoby na komunální odpad (plechové 72 ks, plastové 24 ks). Prodej
občanům – cena 700,-Kč vč.DPH – zodp.starosta
-odečty vodoměrů – zaj.Fleischmann,Sedlák,Plechinger,Koška,Koča – do 4.1.2016
-žádost o koupi pozemku v výstavbě RD-V.Alešová,Vimperk. Zatím nemáme připravený
pozemek. Žádost bude zaregistrována.
-Protokol o zkoušce pitné vody-18.11.2015 – voda splňuje požadavky ve všech 53
ukazatelích
18.Udělalo se :
-podána žádost do POV Jihočeského kraje – Oprava MK Vojslavice a Škarez
19.Diskuse – -----------20.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
21.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

