Zápis z 15. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.3.2016
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,J.Plechinger,F.Koška,M.Koča
Omluven : ----------Občané : 1
Hosté : --------1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občana – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
Dostavil se J.Plechinger.
5.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – schválení hospodářského výsledku za rok 2015,
rozdělení HV.
Předloženo hospodaření PO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2015. Vysvětleny
jednotlivé položky. Celkový HV : +118655,47Kč.
Návrh : Schválit hospodářský výsledek PO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2015 a
rozdělit finanční prostředky takto – 118000,-Kč do rezervního fondu školy, 655,47 Kč do
fondu odměn.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Víceúčelové hřiště Š.Hoštice.
Podána žádost o dotaci na MŠMT ČR – v současné době ve stádiu posuzování (více
než 1500 žádostí). Problém – jeden z majitelů sousedního pozemku nesouhlasí se
stavbou. Možnost přemístit ze školního pozemku na jiný pozemek – do sportovního
areálu místo asfaltového hřiště. Nutno zpracovat projektovou dokumentaci.
Návrh : Zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště na
pozemku p.č.242/3 v k.ú.Š.Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Veřejnoprávní smlouva s Městem Vimperk.
Veřejnoprávní smlouva s Městem Vimperk na úseku výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací je připravena – předložen návrh smlouvy.
Návrh : Schválit Veřejnoprávní smlouvu s Městem Vimperk na úseku výkonu
speciálního staveb. úřadu ve věcech místních komunikací. Hlasování: 7 pro, schváleno
8.Potvrzení hlasování PER ROLLAM - udělení plné moci firmě Ceteris s.r.o.
k provedení všech právních úkonů ke změně dodavatele elektřiny.
V řádném termínu doručeno 6x ANO (1 zastupitel zaslal po termínu). Firmě Ceteris
s.r.o. byla udělena plná moc k provedení všech právních úkonů ke změně dodavatele
elektřiny.
Potvrzení hlasování : 7 pro, schváleno.
9.Vyhodnocení VŘ – Rekonstrukce obecního vodovodu Šumavské Hoštice.
Písemně osloveny 3 firmy. Výzva zveřejněna na ÚD. Zadávací dokumentaci si vyzvedly
3 oslovené firmy a 1 firma na základě zveřejněné výzvy. V řádném termínu byly
doručeny 3 zalepené obálky s nabídkami.
Dnes v 15,00 h. zasedala komise pro otevírání obálek, která je posoudila z hlediska
splnění dle zadávací dokumentace. Všechny dodané nabídky splnily podmínky ZD a
postoupily k hodnocení – předložen zápis z jednání komise.
Uchazeč
Cena bez DPH
Záruční doba
Pořadí
č.1
1225066,-Kč
60 měsíců
1.
č.2
1256776,-Kč
36 měsíců
2.
č.3
1309798,-Kč
24 měsíců
3.
Návrh : Uzavřít Smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce obecního vodovodu Šumavské
Hoštice s firmou Kvint Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí.
První náhradník VKB stavby s.r.o.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Technický dozor na této stavbě.
Návrh : Josef Šimák, odměna 20000,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Vyhodnocení VŘ – koupě traktoru.

Výzva k podání nabídky zaslána 2 prodejcům zahradní techniky.
V řádném termínu byly doručeny 2 zalepené obálky s nabídkami.
Naceněny 3 různé traktory – představeny zastupitelům.
Návrh : zakoupit traktor Starjet Exclusive UJ 102-23 (p6). Hlasování : 7 pro, schváleno
Otevřeny nabídky :
Uchazeč
Cena s DPH
Záruční doba
Pořadí
č.1
139900,-Kč
24 měsíců
2.
Motor
3
roky,
stroj
1
rok
č.2
138490,-Kč
1.
Návrh : Koupit traktor Starjet Exclusive UJ 102-23 (p6) od prodejce Hobbytech spol.
s r.o., Šumavské Hoštice 97, 384 71 Šumavské Hoštice. Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Vyhlášení výběrových řízení :
Návrh : vyhlásit VŘ na akce
a)Opravy MK Vojslavice a Škarez – dotace z POV JČ kraje
b)Obnova MK do Nedvídkova – vyhlásit ihned v případě přidělení dotace (MMR)
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Č.p.10 – zjištění zájmu o vypracování návrhu řešení nového objektu - osloveno 5
projektantů a jedna škola. Zájem projevili 3 projektanti.
Návrh : Vyhlásit soutěž na zpracování řešení objektu – půdorys přízemí, půdorys
podkroví, pohledy V,S,Z + cena za přípravu všech potřebných podkladů pro demolici
stávajícího objektu a vydání stavebního povolení pro novou stavbu. Úplné návrhy
budou odměněny částkou 3000,-Kč. Termín podání do 24.5.2016.
Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Záměr koupě pozemků od p.Jirouška.
Vypracován GP. Obec má zájem odkoupit nově vzniklé pozemky p.č. 13/3 o výměře 13
m2 a 410/5 o výměře 314 m2 – v k.ú.Š.Hoštice.
Návrh : Schválit záměr koupě pozemků p.č.13/3 a 410/5 v k.ú.Š.Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Záměr prodeje části ob.pozemku 522/1 – nově vzniklý 522/31 o výměře 49 m2
v k.ú.Š.Hoštice – manželům Černým.
Návrh : Schválit záměr prodeje pozemku 522/31 v k.ú.Š.Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Obecní znak, prapor.
23.2.2016 se zástupci obce p.Fleischmann a p.Plechinger zúčastnili v PS parlamentu
ČR slavnostního aktu udělení znaku a vlajky naší obci - předal předseda PS
p.Hamáček. Smíme užívat tyto obecní symboly. Budou představeny 8.5.2016 společně
s představením knihy o Šumavských Hošticích – 13,30 v kulturním domě.
Znak – objednat u firmy Smaltovna Tupesy, vlajky – objednat u firmy BP Bohemia s.r.o.
16.Elektronické zvonění Vojslavice – firma L.Hainz provedla prohlídku kapličky. Je
možno realizovat. Zatím nedodali podklady pro realizaci a rozpočet. Bude projednáno
na příštím zasedání (vč.řešení zvonění v Š.Hošticích).
17.Budova OÚ – podkroví bude předáno v termínu. Možno realizovat samostatný vchod
do podkroví. Předložen návrh řešení a rozpočet - včetně nových schodů, bezbariérový
vchod do kanceláře, výměna vchodových dveří.
Návrh : Realizovat výměnu vchodových dveří, nový vchod do podkroví, nové schodiště
– firma Stavoj Čkyně s.r.o. (cena 113535,34Kč bez DPH). Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Kniha Šumavské Hoštice – poslední připomínky. Ke konci týdne přijede p.Fencl.
19.OZV 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Šumavské Hoštice.
Předložen návrh vyhlášky – zapracována kompostárna v Š.Hošticích.
Návrh : Schválit OZV 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Šumavské Hoštice. Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Různé :
-KOPÚ Vojslavice – starosta seznámil s průběhem zjišťování hranic (ještě 24.3.2016)

-nábytek podkroví – vybere starosta s místostarostou
-setkání s občany – rekonstrukce vodovodu(za účasti zást. zhotovitele a TD) - do konce
dubna
- přečerpávací stanice(řešení odkanalizování V části obce) – do
konce dubna
-OPŽP – možnost získání dotace na zateplení veřejných budov (kulturní dům) –
starosta zajistí bližší informace
-doplnění dopravního značení – Vojslavice – Obec, Konec obce - na příjezdu od Kosma
- Š.Hoštice – Obec, Konec obce – na příjezdu z Cikánského údolí
Hlasování : 7 pro, schváleno
-Žádost p.M.Půbal ml. – doručeno dnes v 16,15 h. – o povolení umístění stavby na
pozemku 231/3 rod.domu č.p.113 a o povolení připojit se na vodu a kanalizaci.
Předložen pouze plánek s umístěním plánované stavby – sklad na biomasu, bez bližší
specifikace stavby. Zřejmě neodpovídá Územnímu plánu Šumavské Hoštice. Starosta
zajistí potřebné informace pro vydání stanoviska. Bude vydáno do 1 měsíce.
21.Udělalo se :
-podána žádost na MŠMT – víceúčelové hřiště
-kanalizační přípojka k budově OÚ
22.Diskuse – -----------23.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
24.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

