Zápis z 24. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 21.4.2017
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,F.Koška,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger
Občané : -------

Hosté : ---------

1.Zahájení, přivítání zastupitelů – 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.Žádosti o koupi pozemků :
a)Jaroslava Janutková – koupě obecního pozemku p.č.15/2 o výměře 331 m2
v k.ú.Kosmo (rodina ho užívá více než 30 let, přes pozemek vede vodovod
k sousedům-umožníme případné opravy).
Návrh : Schválit záměr prodeje obecního pozemku p.č.15/2 o výměře 331 m2
v k.ú.Kosmo. Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, schváleno
b)Karel Vastl st. a Karel Vastl ml. – koupě obecního pozemku p.č.258/19 o výměře 57
m2 v k.ú.Š.Hoštice, který vznikl GP č.319-70/2016 oddělením z p.č.258/4.
Návrh : schválit záměr prodeje obecního pozemku p.č.258/19 o výměře 57 m2
v k.ú.Š.Hoštice, který vznikl GP č.319-70/2016 oddělením z p.č.258/4.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.OZV 1/2017 kterou se vydává požární řád obce.
Předložen návrh vyhlášky. Zapracovány připomínky odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly MV ČR – posoudil vyhlášku a vydal právní rozbor návrhu OZV.
Návrh : Schválit OZV 1/2017 kterou se vydává požární řád obce.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Obnova MK p.č.317 v k.ú. Kosmo.
Akce by měla být podpořena z MMR. Nutno vyhlásit VŘ. Předložena Výzva k podání
nabídky a Návrh Smlouvy o dílo. VŘ by mohla zajistit firma Universal Solutions s.r.o. –
12000,-Kč bez DPH, která zpracovala žádost o dotaci.
Návrh : Vyhlásit výběrového řízení na akci „Obnova místní komunikace p.č.317
v k.ú.Kosmo“, které zajistí firma Universal Solutions s.r.o. a schválit návrh Smlouvy o
dílo na tuto akci a Výzvu k podání nabídky. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Stavební úpravy objektu č.p.22 – úpravy kuchyně.
Zpracován projekt, zažádáno o stavební povolení.
Cena dle projektového rozpočtu činí 3,5 mil.Kč. Nutno vyhlásit VŘ. Předložena Výzva
k podání nabídky a Návrh Smlouvy o dílo. VŘ by mohla zajistit firma Universal Solutions
s.r.o. – 12000,-Kč bez DPH.
Návrh : Vyhlásit výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu č.p.22-úprava
kuchyně“, které zajistí firma Universal Solutions s.r.o. a schválit návrh Smlouvy o dílo na
tuto akci a Výzvu k podání nabídky. Hlasování : 7 pro, schváleno
9.ZTV pro 5 RD.
Rozměřeny jednotlivé pozemky. Vydáno územní rozhodnutí. Běží stavební řízení –
vodovod a kanalizace. Stále čekáme na PD na komunikaci a na položkový rozpočet.
Předpoklad realizace – 7-9/2017.
10.Víceúčelové hřiště Š.Hoštice.
Celkem podáno 1206 žádostí, požadováno 6 miliard Kč. Podpořeno 50 žádostí za 438
milionů. Naše nebyla podpořena.
11.Č.p.10 – projektant stále nepředložil slíbené návrhy a projekty.
Návrh : zrušit část usnesení č.18 ze dne 28.6.2016 – ZO schvaluje p.Vlastimila Jiráně
na vypracování PD pro demolici č.p.10 a na vypracování PD pro novostavbu č.p.10 nesplnění úkolu. Schválit firmu IDR STAVBY s.r.o na vypracování PD pro demolici
č.p.10 a na vypracování PD pro novostavbu č.p.10. Hlasování : 7 pro, schváleno

12.Opěrná zeď-informace.
Zaslány návrhy řešení. Nutná spolupráce s majiteli sousedních pozemků – manž.Černí.
Probíhají práce na PD.
13.Žádost o dotaci – dopravní automobil pro JSDH.
Žádosti se podávají od 15.3. do 31.5.2017 – elektronicky – realizace v roce 2018.
Návrh : Schválit podání žádosti na pořízení DA pro JSDH. Žádost zpracuje p.Josef
Urban v součinnosti s obcí a SDH Š.Hoštice.
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Opravy MK v Š.Hošticích – zpracování PD pro ohlášení.
Úsek : křižovatka u KD – směr do vsi – horní cesta po Vodrášků, dolní cesta po č.p.64.
Špatný stav, koleje,…. Podání žádosti do GP Jihočeského kraje (letos), nebo MMR
(2018). Opravy spár v MK. Zajistí starosta obce.
15.Dodavatel elektřiny a plynu pro obec – výpovědi.
Abychom mohli soutěžit el. a plyn s mikroregionem, musíme podat výpovědi u ČEZ
prodej a Bohemia Energy – sdělí nám přesné termíny ukončení smluv.
Předloženy návrhy výpovědí.
Návrh : Podat výpovědi. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Výjimka z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok 2017/2018.
ZŠ bude mít 7 tříd. Aby mohla být bez výjimky, muselo by v září nastoupit 119 žáků
(nyní 118). V případě, že ZŠ splní počet žáků, udělení výjimky nebude uplatněno.
Návrh : Udělit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok 2017/2018.
Hlasování : 7 pro, schváleno
17. ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – schválení hospodářského výsledku za rok 2016.
Předloženo hospodaření PO ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2016. Vysvětleny
jednotlivé položky. Došlo k čerpání části rezervního fondu. Celkový HV : +21531,-Kč.
Návrh : Schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za
rok 2016 a rozdělit kladný hospodářský výsledek PO ZŠaMŠ Š.Hoštice takto - rezervní
fond – 21000,-Kč, fond odměn – 531,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Vyhodnocení prodeje pozemku p.č.239/3 v k.ú.Š.Hoštice, ze dne 19.1.2015.
Kupující nesplnil podmínky kupní smlouvy – článek IV., čímž dojde k vystavení faktury
na smluvní pokutu (dle čl.IV).
Zastupitelstvo bere na vědomí.
19.Změna položky rozpočtové skladby.
Návrh : Schválit předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve
schváleném rozpočtu na rok 2017 – od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o
rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382.
Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Různé :
-Umístění pouti na náves – předloženo vyjádření p.Třísky – není možné.
-Vodovod u bytovek – provede firma KVINT Vl.Březí (15.3.-15.4.2017)
-Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – bez nedostatků. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
-Ukradené poklopy – soud před rokem rozhodl o náhradě škody ve výši 4000,-Kč (2
pachatelé po 2000,-Kč;jeden ve vězení, druhý bez možnosti splatit), ale neřešil, zda
zaplatí. Možnost vymáhat přes exekutory, nebo se o dlužnou částku soudit. Vše bude
stát více, než možná někdy dostaneme. Zvážit řešení.
-Usnesení Krajského soudu v Č.Budějovicích – zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.
Ze zjištěné pohledávky 26920,-Kč nám bude vyplaceno 269,34Kč.
-Ptačí chřipka – veškerá opatření byla zrušena.
-Divadlo – 21.4.2017 od 19,30 v kulturním domě – Strunkovický ochotnický spolek –
Truchlící pozůstalí
-Mikroregion – starosta podal informace z dnešního jednání.
-KoPÚ Kosmo – informace o zrušení věcného břemene z roku 1922 na pozemku
p.č.1/11 (původní vodovod)
21.Udělalo se :
-výměny vodoměrů
-úklid klestu v ob.lese + pálení

-poražení stromů na veř.prostranstvích
22.Diskuse – ------23.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
24.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

Hlasování : 7 pro, schváleno

