Zápis z 22. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.12.2017
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,F.Koška,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger
Občané : -----

Hosté : 1

1.Zahájení, přivítání zastupitelů, hosta – 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.KoPÚ Vojslavice u Žárovné – schválení Plánu společných zařízení.
Plán společných zařízení pro k.ú.Vojslavice představila Ing.Jana Vávrová (zástupce
zpracovatele KoPÚ).
Návrh : Schválit Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v
k.ú.Vojslavice u Žárovné.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Rozpočet obce na rok 2017.
Návrh rozpočtu vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD 22.11.2016, sejmut 7.12.2016. Bez
připomínek občanů. Starosta navrhuje navýšení příjmů o 125000,-Kč (daně, st.rozp.),
výdajů o 155000,-Kč(vodovod, PD na č.p.10) + malé úpravy některých kapitol.
Návrh : Schválit rozpočet obce na rok 2017 – příjmy 7942000,-Kč, výdaje 7942000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Vnitřní směrnice obce na rok 2017.
Předložen návrh směrnice.
Návrh : Schválit Vnitřní směrnici obce na rok 2017. Hlasování : 7 pro, schváleno.
8.Plán inventur na rok 2016.
Předložen zpracovaný Plán inventur na rok 2016 + složení inventarizační komise.
Návrh : Schválit Plán inventur na rok 2016 a inventarizační komisi ve složení V.Sedlák,
J.Vincík, M.Jandová. Hlasování : 7 pro, schváleno.
Provedení kontroly odpisů v inventáři ZŠaMŠ Š.Hoštice – navržen J.Vincík.
Hlasování : 7 pro, schváleno.
9.Smlouvy o připojení k distribuční soustavě – Obec s E.ON Distribuce, a.s.
Pozemky v rámci ZTV nad autobusovou zastávkou v Š.Hošticích.
Návrh : uzavřít Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.12204715, 12204713 a
12204711 s E.ON Distribuce, a.s. Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Žádost p.Kučerové – prodloužení vodovodního řadu k p.č.80/10 v k.ú.Š.Hoštice.
Jedná se o vodovodní přípojku. Vodovodní řad vede přibližně 50 m od pozemku – po
soukromých pozemcích.
Závěr : Obec povolí připojení na vodovodní řad. Přípojku si musí vyřídit sama
p.Kučerová – územní rozhodnutí na odboru VÚP MěÚ Vimperk (souhlas vlastníků
pozemků).
11.OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Předložen návrh vyhlášky. Základní cena – 500,-Kč/trvale hlášená osoba.
Návrh : Schválit OZV 2/2016. Hlasování : 7 pro, schváleno.
12.Vodné 2017.
Náklady překračují příjmy o 40000,-Kč (nezapočítány opravy vodovodu v Š.Hošticích a
mezi vrty). Nutno navýšit cenu vodného.
Návrh : Vodné v roce 2017 28 Kč/m3 bez DPH. Hlasování : 7 pro, schváleno.
13.Stočné 2017.
Náklady překračují příjmy o 95000,-Kč (opravy na staré ČOV, vývoz kalu na ČOV do
Vimperka). Nutno navýšit cenu stočného.
Návrh . Stočné v roce 2017 14 Kč/m3 bez DPH. Hlasování : 7 pro, schváleno.
14.Řád veřejného pohřebiště v Š.Hošticích.

Na základě upozornění KÚ JČ kraje je nutno připravit a schválit nový Řád veřejného
pohřebiště (v souladu s příslušnou legislativou). Nutno doložit stanovisko KHS o délce
tlecí doby a platný hydrogeologický průzkum. Osloven RNDr.Škoda – slíbil provedení
průzkumu (čekáme na písemné potvrzení). Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.Projekt Školní jídelna.
Starosta podal informace – předloženy 3 návrhy nového uspořádání. Na vybraném
návrhu firma pracuje.
16.Různé :
-Požární řád obce – na novém pracuje Ing.Urban (v rámci své pracovní náplně pro
mikroregion).
-rozbor vody – komplexní – voda vyhovuje ve všech zkoumaných ukazatelích
-kontejner na svoz bioodpadu-měl by být dodán do konce roku
-SDH-možnosti dotací (auto-žádost 2017, realizace 2018) – předložen přehled
dotačních titulů. Školení v Č.Budějovicích – zúčastní se starosta a zástupce SDH.
(zajistí J.Plechinger)
-odpočty vodoměrů – do 10.1.2017, provedou Fleischmann, Sedlák, Plechinger, Koška,
Koča
-odměny zastupitelů za výkon funkce – od 1.1.2017 nové tabulky – možnost navýšení.
Nejsme na horní hranici – mírně nad polovinou.
Návrh : zvýšit odměny starostovi a místostarostovi o 10%. Hlasování:5 pro, 2 se zdrželi.
Návrh : zvýšit odměny zastupitelům o 10 %. Hlasování : 4 pro, 3 se zdrželi. Schváleno.
(starosta – 15400,-Kč, místostarosta – 5500,-Kč, zastupitelé – 500,-Kč)
-ukončení platnosti Veřejnoprávní smlouvy s Městem Vimperk na úseku výkonu
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací – poslanci schválili
zákon, kterým se pravomoci vrací na původní stav (ze zákona bude vykonávat Město
Vimperk).
17.Udělalo se :
-vítání občánků – 2.12. (Š.Hoštice 5, Buk 5, Žárovna 2)
-nové vodovodní potrubí mezi vrty
-úpravna vody – oprava čerpadel
-rozhlas – oprava hnízda č.8
-podány žádosti o dotace – víceúčelové hřiště (MŠMT), POV 2017 (JČ kraj)
-proběhly výměny vodoměrů 2016
18.Diskuse – ------19.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

