Zápis z 16. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 26.4.2016
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,T.Hubáček,J.Plechinger,F.Koška,M.Koča
Omluven : ----------Občané : 2
Hosté : --------1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občanů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, M.Koča
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 5 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno (z minulého zápisu – setkání s občany ohledně
rekonstrukce vodovodu a přečerpávací stanice proběhne v květnu)
Dostavil se J.Plechinger a T.Hubáček.
5.MěÚ Vimperk, odbor VÚP – zahájeno řízení o povolení výjimky – „Sklad biomasy na
poz. parc. č. 231/3 v k.ú.Š.H.“. O výjimku žádá p. M.Půbal.
Jedná se o výjimku z ustanovení § 21 odst. 4 vyhlášky č.501/2006 Sb. - z velikosti
stavby. Navržená stavba překračuje možné parametry o 236 m2 a výšku o 2,8m
(možno umístit stavbu o 25 m2 a výšce 5 m). 10.5.2016 se uskuteční ústní jednání
účastníků řízení na místě stavby. Jelikož nám bylo oznámení doručeno DS v neděli, je
nutné získat další informace a podklady pro vydání stanoviska.
Návrh : Na 9.5.2016 svolat schůzku zastupitelů, kde obec zaujme stanovisko dle
platného ÚP a zákonů.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ – POV 2016 - „Oprava místních komunikací Vojslavice a Škarez“.
Písemně osloveny 3 firmy. Výzva zveřejněna na ÚD. Zadávací dokumentaci si vyzvedly
3 oslovené firmy. V řádném termínu byly doručeny 3 zalepené obálky s nabídkami.
Obálky rozlepeny a posouzeny :
Uchazeč
Cena bez DPH
Záruční doba
Pořadí
č.1
418956,-Kč
neuvedena
3.
č.2
389739,-Kč
60 měsíců
1.
č.3
404858,-Kč
24 měsíců
2.
Návrh : Uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací Vojslavice a
Škarez“s firmou VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice. První náhradník Reno
Šumava a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Vyhodnocení VŘ – „Obnova místní komunikace do Nedvídkova“. Dotace z MMR.
Celé VŘ organizovala firma Universal Solutions s.r.o., Písek.
Předložen protokol o jednání hodnotící komise – zasedala 11.4.2016.
Výzva se zadávací dokumentací byla rozeslána 3 firmám, doručeny byly 3 nabídky.
Všechny splnily kvalifikační předpoklady a byly hodnoceny.
Uchazeč
Celková cena vč.DPH
Pořadí
č.1
2000286,-Kč
1.
č.2
2395391,-Kč
3.
č.3
2178171,-Kč
2.
Hodnotící komise doporučuje obci Š.Hoštice uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem č.1 –
firmou VKB stavby s.r.o., která nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova místní komunikace do Nedvídkova“ s
firmou VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Koupě pozemků od p.Jirouška.
Vypracován GP – zatím nebyl schválen Katastrálním úřadem v Prachaticích (zapisování
hranic KoPÚ Š.Hoštice). 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. Záměr koupě pozemků byl
vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 21.3.2016, sejmut dne 6.4.2016. Bez připomínek.
Návrh : Schválit koupi pozemků p.č.13/3 o výměře 13 m2 a 410/5 o výměře 314 m2
v k.ú.Š.Hoštice. Cena 50,-Kč/m2. Obec jako kupující uhradí všechny spojené náklady.

Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Prodej části ob.pozemku 522/1 – nově vzniklý 522/31 o výměře 49 m2 v k.ú.Š.Hoštice
– manželům Černým. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD
dne 21.3.2016, sejmut dne 6.4.2016. Bez připomínek.
Návrh : Schválit prodej pozemku p.č.522/31 o výměře 49 m2 v k.ú.Š.Hoštice.
Cena 50,-Kč/m2. Manželé Černí jako kupující uhradí všechny spojené náklady.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Zvonění Vojslavice.
Předložena nabídka firmy L.HAINZ spol. s r.o. – 56378,-Kč bez DPH. Ještě projednat
s firmou – úprava nákladů spojených s rozvodem el.
V kapličce je třeba zavést elektřinu – světlo, zásuvky (zatím není) + zabudovat
rozvaděč řídící jednotky + osvícení kapličky – Elektro Vácha.
Návrh : Nechat zavést elektřinu do kapličky, osvícení kapličky – Elektro Vácha; po
ujasnění cenové nabídky objednat u firmy L.Hainz elektronické zvonění.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Odbíjení hodin na kostele v Š.Hošticích.
Předložena nabídka firmy L.HAINZ spol. s r.o. – 39985,-Kč bez DPH.
Závěr : Nutno ujasnit si některé položky a možnosti využití. Rozhodnutí na příštím
jednání zastupitelstva obce.
12.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2015. Předložena
zastupitelům.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
13.Výsledky žádostí o dotace :
a)MMR – Obnova MK do Nedvídkova – 1000000,-Kč (dotace max.50%)
b)Jihočeský kraj – Rekonstrukce obecního vodovodu Š.Hoštice – 518899,-Kč
c)Jihočeský kraj – POV – Oprava MK Vojslavice a Škarez – 200000,-Kč (dotace
max.50%)
d)Jihočeský kraj – POV Mikroregion V.Březí – Udržované sakrální stavby mikroregionu
V.Březí – 280000,-Kč pro všechny obce mikroregionu. Naše obec využije na 1 křížek
v Kosmě a 1 kříž před kapličkou ve Vojslavicích.
14.Změna dodavatele elektřiny pro naši obec. Firma Energie2 nepřijala výpověď – řešil
ERÚ. 2 roky ještě musíme zůstat u Energie 2 nebo se soudit s nejasným výsledkem.
Závěr : Zůstaneme u Energie 2. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.Podkroví OÚ – stavba převzata od firmy Stavoj. Zastupitelstvu předložen soupis
víceprací – celková cena 17920,-Kč bez DPH – konzultováno s projektantem. Souhlasí.
Kolaudace – 10.5.2016.
Návrh : Proplatit vícepráce. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Kniha Š.Hoštice – přivezli jsme 720 výtisků. Má přes 300 stránek.Do prodeje 600 ks.
Další – autor 30 ks (nárok), knihovny a instituce 20 ks (povinné),prezentace obce 70 ks.
Stanovení ceny : Náklady Profset a Akcent – 150603,-Kč. Vyděleno 600 ks.
Návrh : Prodejní cena knihy – 250,-Kč vč.DPH(10%). Hlasování : 7 pro, schváleno
Představení a prodej knihy – o pouti 8.5.2016 ve 13,30 ve Společenském domě. Dojde i
k prezentaci obecního znaku a praporu.
17.Spádový obvod ZŠaMŠ Š.Hoštice – rozšíření.
Školu navštěvují i žáci z obcí, které nejsou ve spádovém obvodu školy – OZV č.3/2005
(Drslavice, Chlumany, Pěčnov, Zbytiny, Dvory, Vimperk). Nutno doplnit alespoň
nejbližší obce – Drslavice, Pěčnov.
Návrh : Oslovit obce Drslavice a Pěčnov k uzavření Dohody o vytvoření společného
školského obvodu ZŠaMŠ Šumavské Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Různé :
-KOPÚ Kosmo a Š.Hoštice – starosta seznámil s průběhem schůzek sboru zástupců,
které proběhly 25.4.2016
-setkání s občany – rekonstrukce vodovodu a přečerpávací stanice (za účasti zást.
zhotovitele a TD) - do konce května

-černá skládka – vznikla v katastru obce. Nalezena poštovní poukázka – předáno Policii
ČR. Ta předala příslušnému správnímu orgánu k projednání.
-letecké snímky obcí – možnost zakoupení přístupu pro občany ke snímkům
nafocených obcí v ČR. Okolní obce máme, zájemcům můžeme předat. Nezakoupíme.
-výsledek soudního řízení – kanalizační poklopy. Odsouzení nám mají uhradit 4000,-Kč.
-opravy spár v MK – poptat u Asfalt OK a Reno Šumava. Realizace v létě.
-navyšování poplatků za odběr podzemní vody a vypouštění odpadních vod – informace
starosty
-nabídka na pojištění právní odpovědnosti (škola, zastupitelé,…) od DAS–nevyužijeme.
19.Udělalo se :
-Vojslavice – úprava meze
-podkroví OÚ
-štít budovy OÚ
-přeložen chodníček u MŠ
-sociály v hasičárně
-oprava vodovodu-prasklé potrubí na přívodu k úpravně vody
-oprava kanalizace-ucpané potrubí u hasičárny
-vybílena autobusová zastávka
-vysázeno 1000 stromků v obecním lese, prodej dřeva
-probíhá – schody, dveře, bílení fasády, …. – budova OÚ
20.Diskuse – -----------21.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
22.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

