Zápis z 19. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 13.9.2016
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,J.Plechinger,F.Koška, M.Koča
Nepřítomen : J.Vincík
Občané : ------Hosté : ------1.Zahájení, přivítání zastupitelů, občanů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : T.Hubáček, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za leden – červenec 2016.
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno pracovnicí KÚ dne 8.9.2016. Jediný nedostatek –
pozdní zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Návrh : ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a ukládá
starostovi a místostarostovi včas dle zákona zveřejňovat smlouvy na profilu zadavatele.
Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Žádost MěÚ Vimperk, odboru VÚP – schválení pořízení územní studie krajiny (ÚSK)
ORP Vimperk. MMR ČR vyhlásilo výzvu č.9 na pořízení územních studií. Město
Vimperk má zájem o zpracování ÚSK. Podmínkou je zpracování ÚSK pro celé správní
území města Vimperku, tj. včetně katastrů všech obcí ORP Vimperk. Je třeba souhlas
všech obcí ORP Vimperk se zpracováním ÚSK. ÚSK se bude pořizovat pouze
v případě získání dotace a obce nebudou nic platit.
Návrh : ZO souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP
Vimperk“ na území obce Šumavské Hoštice v souladu se zněním § 30 stavebního
zákona, jejímž pořizovatelem bude MěÚ Vimperk, odbor VÚP, pro Město Vimperk.
Hlasování : 6 pro, schváleno
7. Žádost Aleny Čepelákové – odkoupení obecního pozemku p.č.312/4 o celkové
výměře 37 m2 v k.ú. Kosmo. Pozemek již delší dobu užívá (je zaplocen).
Návrh : schválit záměr prodeje pozemku p.č. 312/4 o celkové výměře 37 m2 v k.ú.
Kosmo. Hlasování : 6 pro, schváleno
8. Žádost manželů Kovářových – koupě pozemku p.č.180/29 o výměře 478 m2 (nebo
jeho větší část dle vyznačení v mapě) v k.ú. Š.Hoštice. Důvod – pěstování zeleniny a
snažší zabudování elektrických vrat.
Pozemek sousedí s dětským hřištěm a je na něm zahrada MŠ a ZŠ. Má ho ve výpůjčce
ZŠaMŠ Š.Hoštice – dle písemného vyjádření nesouhlasí s prodejem.
Návrh : zamítnout žádost manželů Kovářových a pozemek neprodat.
Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Záměr obce Šumavské Hoštice – koupě pozemku p.č.557 o výměře 23 m2
v k.ú.Š.Hoštice – od p.J.Chána.
Pozemek obec potřebuje pro zajištění přístupu do podkroví č.p.10.
Návrh : schválit záměr koupě pozemku p.č.557 o výměře 23 m2 v k.ú.Š.Hoštice.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Jmenování zásahové jednotky obce. Návrh členů zásahové jednotky obce předal
starosta SDH Jan Plechinger – J.Aleš, J.Plechinger, K.Tůma, M.Půbal, T.Půbal, Z.Mráz,
J.Marek, P.Kouba, D.Kováč, P.Doule, J.Markovec
Návrh : ZO jmenuje zásahovou jednotku obce dle přiloženého seznamu.
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Úprava výměr koupeného a prodaného pozemku.
V GP schváleném KÚ Prachatice došlo k úpravě výměr pozemků oproti záměru koupě
a záměru prodeje.
Návrh : schválit úpravu výměry koupeného pozemku p.č.13/3 od p.Jirouška – místo 13
m2 jen 10 m2 a úpravu výměry prodaného pozemku p.č.522/31 manželům Černým –
místo 49 m2 56 m2. Hlasování : 6 pro, schváleno

12. Dodatek k OZV č. 3/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy.
Jedná se o dohodu obcí o zřízení společného školského obvodu. Nově uzavřeny
dohody s obcemi Pěčnov a Drslavice – celkem 8 obcí + Š.Hoštice.
Návrh : schválit Dodatek k OZV č.3/2005. Hlasování : 6 pro, schváleno
13.Zimní údržba místních komunikací 2016/2017.
Farma Lažiště a T.Hubáček – podmínky jako minulou zimu.
Návrh : schválit Farmu Lažiště a T.Hubáčka na zimní údržbu MK a pověřit starostu
uzavřením Smluv o dílo na zimní údržbu 2016/2017 – za stejných podmínek jako
minulou zimu. Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Kontrola ČIŽP – ČOV Š.Hoštice (stará).
Závěr kontroly – ČOV není provozována dle provozního řádu. Bude zahájeno správní
řízení. Provedena nápravná opatření – proškolení obsluhy, dokoupení nářadí, vyvezení
kalu, vyčištění jednotlivých nádrží,….
Zastupitelstvo bere zápis na vědomí.
15.POV 2017 – návrh projektu.
Návrh : dokončení opravy MK v Nedvídkově. Hlasování : 6 pro, schváleno
16.Výtlačné vodovodní potrubí mezi vrty – opět porucha. Praská každý rok. Zřejmě
nekvalitní materiál. Možno ještě letos vyměnit – přibl.300 m (včetně el.ovládání).
Předloženy nabídky na výměnu potrubí a nový kabel (potrubí-Kvint – 190340,-Kč bez
DPH, el.ovládání-Elektro Vácha – 79000,-Kč bez DPH) – nacenění na délku 300 m.
Konečná cena dle skutečných metrů.
Návrh : objednat výměnu vodovodního potrubí a nový kabel mezi vrty u firem Kvint
Vl.Březí a Elektro Vácha – provedení do konce listopadu 2016.
Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Dostavba kanalizace, přečerpávací stanice, intenzifikace ČOV v Š.Hošticích.
Nabídku na zpracování PD pro územní řízení, stavební povolení, vyřízení ÚR, zajištění
stavebního povolení, geodetické zaměření,…. předložila firma VAK projekt s.r.o.
Celková nabídková cena je 249700,-Kč bez DPH.
Návrh : uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování PD a zajištění ÚR a stavebního povolení
na dostavbu kanalizace ve východní části Š.Hoštic, přečerpávací stanici, intenzifikace
ČOV s firmou VAK projekt s.r.o.
Hlasování : 6 pro, schváleno
18.Kaplička Vojslavice – zvonění.
Firma L.Hainz spol. s r.o. demontovala a odvezla zvon. Po dílenském ošetření a
doplnění o elektrický pohon bude vrácen zpět do kapličky – do konce října.
Doplnění odbíjení v Š.Hošticích – předložena cenová nabídka. Rozhodnutí
zastupitelstva – zatím nebudeme realizovat.
19.Různé :
-ZTV – problémy ohledně obslužné komunikace (Policie ČR) – dnes vydáno souhlasné
stanovisko. Do konce září by mělo být vše připraveno pro územní řízení.
-č.p.10 – projektant nestihl dopracovat návrh řešení – předloží do příštího zasedání
zastupitelstva
-školní jídelna (vývařovna) – nutná celková rekonstrukce – rozvody elektřiny, vody,
odpady, vytápění, ….. – starosta zajistí projektanta na zpracování řešení
-žádosti ZŠaMŠ Š.Hoštice – čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – nákup
investičního majetku (pánev sklopná – 117521,-Kč) a možnost čerpání na provozní
výdaje ZŠaMŠ. Schválil starosta obce, zastupitelstvo bere na vědomí.
20.Udělalo se :
-ŠJ – podlahy ve skladu a na WC
-autobusová zastávka v Š.Hošticích – zámková dlažba
-oprava vodovodní šachty u KD
-opravy místních komunikací ve Vojslavicích a na Škarezi (POV)
-Vojslavice – rozšíření veř.osvětlení + nové světlo před kapličkou
-Rekonstrukce vodovodu v Š.Hošticích (za přispění grantu Jč kraje)
-Vojslavice – odvoz zvonu + žebříky v kapličce
-opraveny křížky – Kosmo, Vojslavice před kapličkou (POV mikroregion)

-nové oplocení spodního vrtu
-vodovod – oprava potrubí mezi vrty, výměna čerpadla ve spodním vrtu
-sečení stok
-les – těžba napadených stromů kůrovcem
21.Diskuse – J.Plechinger – křižovatka na Nové – vadí větve smrků v rozhledu do
křižovatky(směr Buk) – projedná místostarosta s p.Gabauerovou, majitelkou stromů
22.Návrh usnesení – přednesl M.Koča Hlasování : 6 pro, schváleno
23.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

