Zápis z 28. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 18.7.2017
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,F.Koška,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger
Občané : 1

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.Zápis do obecní kroniky za rok 2016.
S návrhem seznámila kronikářka paní B.Koubová. Doplnění o postřehy zastupitelů.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2016. Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ -,,Oprava místní komunikace Šumavské Hoštice"
V rámci výběrového řízení byly osloveny 4 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 4
oslovené firmy. V řádném termínu byly doručeny 4 nabídky splňující podmínky výzvy.
Uchazeč
Cena s DPH
Pořadí
č.1
622713,00 Kč
3.
č.2
628604,86 Kč
4.
č.3
592941,42 Kč
2.
č.4
591878,00 Kč
1.
Návrh : Schválit firmu VKB STAVBY s.r.o. na provedení akce „Oprava místní
komunikace Šumavské Hoštice“, cena : 591878,- Kč vč.DPH; první náhradník firma
Strabag a.s. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.ZTV – stav.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem prací a drobnými problémy (dálkové kabely).
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8.Školní jídelna – stav.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem prací – v současné době probíhá podříznutí a
odizolování obvodových zdi (práce mimo zakázku), proto nemůže firma pokračovat –
zdržení přibližně 2 týdny. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Vybavení ŠJ novými spotřebiči (konvektomat, myčka, výdejový pult) – zakoupí sama
škola. Pošleme finanční prostředky.
Návrh : Schválit převedení finančních prostředků ve výši 300000,- Kč ZŠaMŠ
Šumavské Hoštice na pořízení vybavení školní jídelny. Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Opěrná zeď – předložena PD a projektantský rozpočet.
Předložený rozpočet několikanásobně překračuje předpokládané náklady na stavbu.
Některé položky se zdají zbytečné, další nadsazené.
Návrh : Nechat projekt posoudit nějaké stavební firmě a zpracovat nový položkový
rozpočet (např.p.Hejpetr) - do příštího jednání zastupitelstva. Zodpovídá starosta.
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Žádost o změnu Územního plánu Š.Hoštice – p.M.Jiroušek. Změna by se týkala
pouze 2 pozemků v k.ú.Kosmo - p.č.227/48 a p.č.320/1, na kterých plánuje stavbu pro
zemědělskou prvovýrobu.
Návrh : Schválit
a)dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení
územně plánovací dokumentace, tj. Změnu č.1 územního plánu Šumavské Hoštice, a
schválit podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem územního
plánu Šumavské Hoštice byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

(Změna č.1 územního plánu Š.Hoštice se týká pozemků p.č.227/48 a p.č.320/1
v k.ú.Kosmo – majitel p.Jiroušek M., Kosmo 9.)
b)p.Jiroušek M., Kosmo 9, uhradí náklady na pořízení Změny č.1 územního plánu
Š.Hoštice, včetně nákladů na vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po
vydání jeho změny
c)v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele p. Fleischmanna Petra pro výkon funkce
spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování
územně plánovací dokumentace, tj. Změny č.1 územního plánu Šumavské Hoštice.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, schváleno
11.Různé :
-Žádost p.J.Šulana – odstranění DZ před č.p.46 – zákaz stání (není již potřeba,
potřebují parkovat před domem). Návrh : demontovat DZ Hlasování : 7 pro, schváleno
-Žádost právního zástupce o posouzení v pokračování vymáhání pohledávky vůči M.Ž.
Stálo by to další finanční prostředky a uspokojení pohledávky nepředpokládá.
Návrh : Schválit ukončení vymáhání pohledávky za vodné a odpady vůči M.Ž.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-Kontrola KHS – pitná voda.
KHS odebrala bez našeho vědomí vzorek pitné vody – splnil veškeré zkoumané
ukazatele.
-Obce mikroregionu V.Březí - 12.8.2017 od 14,00 – dětský trojboj (plavání, kolo, běh)
pro tříčlenná družstva (alespoň 1 dívka) – I. a II.st.ZŠ, koupaliště ve V.Březí – starosta
se pokusí zajistit účast našich zástupců.
-Obec dostala zpět bustu V.Ellera – na podzim 100 let od jeho narození.
12.Udělalo se :
-sečení stok, úklid obce
-opravena kanalizační šachta u bytovek
-odvoz železa
13.Diskuse – ------14.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

