Zápis ze 14. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 22.1.2016
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.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – splátkové kalendáře na rok 2016.
Předloženy Smlouvy na provozní náklady a nadnormativní výdaje.
Návrh : Schválit Smlouvu o úhradě výdajů na zajištění provozu školy v roce 2016 se
ZŠaMŠ Š.Hoštice – provozní náklady a Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na
platy a odvody školy v roce 2016 se ZŠaMŠ Š.Hoštice – nadnormativní výdaje.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyjímka z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok 2016/2017.
ZŠ bude mít 7 tříd. Aby mohla být bez vyjímky, muselo by v září nastoupit 119 žáků.
V případě, že ZŠ splní počet žáků, udělení vyjímky bude zrušeno.
Návrh : Schválit udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok
2016/2017.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Dotace právnickým osobám a uzavírání veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Rozhoduje Rada obce, zastupitelstvo může pověřit rozhodováním starostu.
Návrh : pověřit starostu rozhodováním o poskytování dotací právnickým osobám a
uzavíráním veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí do částky 20000,-Kč (včetně).
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Římskokatolická farnost Š.Hoštice – žádost o dotaci ve výši 50000,-Kč na rok 2016.
Vyzvána k upřesnění své žádosti, předložení rozpočtu akce (zpovědnice), …..
Dodaná odpověď neřeší rozpočet, předpokládaný výstup, …. Nesplnila naše očekávání.
Závěr : Obec přispěje, ale až po realizaci projektu a předložení faktur. Doporučujeme
domluvit schůzku zástupců obce s p.farářem.
9.Podání žádosti o dotaci-víceúčelové hřiště Š.Hoštice.
Zastupitelé byli seznámeni s projektem.Žádosti se podávají do 31.1.2016 na MŠMT ČR.
Přílohou žádosti je souhlas zastupitelstva s podáním žádosti.
Návrh : Schválit podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Státní podpora sportu
vyhlášeného MŠMT – Víceúčelové hřiště Šumavské Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Vyhlášení výběrových řízení.
Dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
Návrh : Vyhlásit VŘ na akce Rekonstrukce obecního vodovodu Š.Hoštice a koupě
zahradního traktoru. Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Veřejnoprávní smlouva s Městem Vimperk.
Od 1.1.2016 musíme sami dle zákona vykonávat činnost speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací. Museli bychom mít odborně způsobilého úředníka.
Je možné řešit uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Vimperk.
Návrh : Pověřit starostu přípravou Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Vimperk.
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Různé :
-č.p.10 – oslovíme 3 projektanty – návrh řešení objektu
-připojení budovy OÚ na obecní kanalizaci – zatím má žumpu. Až bude doděláno
podkroví, je třeba připojit na obecní kanalizaci. Budeme řešit s firmou, která bude dělat
v létě rekonstrukci vodovodu.

-hasičárna – starosta podal informaci ohledně soc.zařízení
-SDH – možnosti dotací – předáno předsedovi SDH p.Plechingerovi
-termín pouti – dle písemného sdělení pana faráře bude pouť v Š.H. 8.5.2016 –
zastupitelstvo bere na vědomí
-info starosty – příští týden se koná soud se zloději kanalizačních poklopů na našem
sběrači
-info Jandová (dlužnice KD) – začala plnit rozhodnutí soudu – přišla první splátka
-obecní znak, prapor – necháme zatím vyrobit 2x prapor (obyčejný) a 1x znak na
budovu OÚ – budou veřejnosti představeny společně s knihou o Š.H. o pouti – 8.5.2016
ve 13,30 v kulturním domě (kniha se začne prodávat)
13.Udělalo se :
-podány žádosti o dotace – MMR (MK), Jihočeský kraj (vodovod)
-odečty vodoměrů
14.Diskuse – -----------15.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

