Zápis z 29. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 19.9.2017
Přítomni : P.Fleischmann,T.Hubáček,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger
Omluveni : V.Sedlák,F.Koška
Občané : 1

Hosté : 1

1.Zahájení, přivítání zastupitelů, hosta – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : M.Koča
Návrhová komise : J.Vincík, T.Hubáček
Ověřovatelé zápisu : J.Vincík, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 5 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Opěrná zeď – u MK Š.Hoštice-Škarez.
Došlo k posouzení položkového rozpočtu a projektu jiným projektantem. Lze upravit
několik položek. Předpokládaná projektová cena 1,6 mil.Kč.
Na opěrnou zeď navazují další projekty : Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
v Š.H., rozšíření MK Š.H.-Škarez, nové rozvody elektřiny v JV části Š.H.(E.ON), Černí –
přístřešek na auta a sklad (bez zdi nemohou postavit-podmínka povolení stavby).
Návrh : Podat žádost o vydání stavebního povolení a v r.2018 (jaro) realizovat stavbu
Hlasování : 5 pro, schváleno
6.Č.p.10 – požádáno o demolici.
Předložen návrh uspořádání nové stavby – půdorysy, pohledy (přízemí – prodejna se
zázemím a společenská místnost se zázemím; podkroví – 3 byty).
Zastupitelé dostali do emailů. Spokojenost s návrhem. Firma může pokračovat na PD.
7. Školní jídelna – stav.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem prací – z důvodu podřezání stavby došlo k 3
týdennímu zdržení prací. Probíhají dokončovací práce – instalace kotle, radiátorů,
kompletace el., zdravotní techniky, odsávání, …… Dokončení do 30.9.2017. Předání
zřejmě v pondělí 2.10.2017. Kolaudace – 5.10.2017 v 10:00. Od 9.10.2017 by se mělo
vařit.
TDI p.Šimák předložil soupis víceprací spojených s podříznutím, prací na přání
investora (mimo PD) a prací, se kterými se při přípravě rekonstrukce nepočítalo.
Soupis ještě není úplný. Některé položky je třeba projednat s dodavatelem a p.
Hejpetrem (rozpočtář). Zastupitelstvo bere na vědomí.
Nutnost dalších prací – nátěr fasády a vybílení spojovací chodby.
Návrh : objednat u firmy HMpro. Hlasování : 5 pro, schváleno
8. Projekt Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV.
Probíhá řízení o povolení stavby.
Nutno uvést do souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje
(PRVKÚK).
Předložena žádost o změnu PRVKÚK pro naši obec, kterou je nutno zaslat na KÚ.
Návrh : Schválit předloženou žádost a podat ji na KÚ JČ kraje.
Hlasování : 5 pro, schváleno
Předloženy možnosti dotací a dalšího postupu po vydání stavebního povolení – hl.
výběr firmy, která bude zajišťovat vše potřebné (žádost o dotaci, VŘ, …….).
9.Žádost p.J.Polívky – koupě pozemku p.č.258/20 – pozemek koupí společně se svou
manželkou R.Polívkovou.
Návrh : doplnění usnesení č.27 - prodej pozemku p.č.258/20 (vznikl GP č.320-99/2016
oddělením z p.č.258/9) J. Polívkovi a R. Polívkové za celkovou kupní cenu 637650,-Kč
vč.DPH a za podmínek stanovených v usnesení č.26.
Hlasování : 5 pro, schváleno
10.KoPÚ – informace.
-Š.H. – dnes firma projednávala návrhy nového uspořádání s vlastníky.
Problém – zpřístupnění některých pozemků v jižní části obce (zatím nevyřešeno).
Starosta a J.Vincík povedou jednání s Pozemkovým úřadem (p. Amchovou).

-Vojslavice – od října dojde k vystavení Návrhu nového uspořádání pozemků a
15.11.2017 bude závěrečné projednání.
-Kosmo – proběhlo závěrečné projednání.
11.Víceúčelové hřiště – podána žádost o přidělení dotace na MMR. Do 30.9.2017 by
mělo MMR zveřejnit výsledky.
12.Západní štít budovy OÚ.
Silně poničený kroupami. Česká pojišťovna provedla místní šetření. Čekají na fakturu,
aby mohli proplatit (3 roky-nemusíme opravovat hned, stačí na jaře).
Návrh : Nechat vyměnit celý obklad západního štítu budovy OÚ. Starosta provede
poptávku u firem. Hlasování : 5 pro, schváleno
13.Kontrola ze SFRB – na byt č.6 v č.p.64.
Bez nedostatků.
Možnost požádat na SFRB o Změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB
v souladu s podmínkami §4 odst.3 nařízení vlády č.146/2003 Sb. – abychom po 30
letech mohli s bytem volně disponovat.
Návrh : Podat žádost. Hlasování : 5 pro, schváleno
14.Akce 2018, doplnění POV.
-obnova vodovodu v Š.H. – pokračování (v případě dotace z kraje)
-opěrná zeď
-opravy MK v Š.H. (v případě dotace z MMR, kraje)
-oprava kanálů pod KD (spojit s vodovodem)
Doplnění seznamu akcí v Místním programu obnovy venkova – Šumavské Hoštice.
Návrh : Doplnit opěrnou zeď kolem MK Š.Hoštice – Škarez; ZŠ – rekonstrukce kotelny,
výměna plynových kotlů; rekonstrukce veřejného osvětlení v Š.Hošticích – výměny
světelných bodů. Hlasování : 5 pro, schváleno
15.Různé :
-Výročí V. Eller – 23.9.2017 100 let od jeho narození. 22.9. od 10,00 proběhne
vzpomínková akce u památníku.
-Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 1-7/2017 – předložil starosta obce.
Bez chyb a nedostatků. Zastupitelstvo bere na vědomí
-Předloženo vyúčtování prací VKB – MK (mimo dotaci), chránička optokabelu, oprava
kanalizace v Š.H. Návrh : Schválit proplacení. Hlasování : 5 pro, schváleno
-Výsledek žádosti – DA pro SDH. 10 bodů, v pořadí na 42.místě. Uspokojeno bude 35
žadatelů. Požádáme znovu v roce 2018 na rok 2019.
-Mikroregion – trojboj. Proběhl 8.9.2017 ve Vl.Březí. Naše družstva na 2. a 3. místě.
-VO Kosmo – poruchové. Po roce znovu nesvítí některá světla.
Návrh : Již neopravovat a vyměnit 5 světelných bodů.
Hlasování : 5 pro, schváleno
-Žádost KÚ – ÚP Š.Hoštice. Krajský úřad si vyžádal na základě podnětu p.M.Jirouška
zaslání spisového materiálu vztahujícího se k vydanému územnímu plánu Š.Hoštice,
vč. Dokladů týkajících se procesu pořizování a návrhu ÚP – do 10 dnů. Zajistí starosta.
16.Udělalo se :
-VO na ZTV pod KD
-ob.les – kůrovec (2x)
-obnova MK Š.H. (dotace kraj) + další opravy MK
-ZTV pro 5 RD – vodovod a kanalizace zkolaudováno; zpevň.pl. bez povrchů, DZ,
sjezdu,…)
-oprava kanalizace na Nové (připojen V.Janda)
-oprava ob.rozhlasu
-oplocení vrtů
-plot u školní zahrady
-spáry v MK (zatím nedokončeno)
-kanalizace kolem MK v Š.H. + šachty + obrubníky
-úklid po bouřce – poděkování hasičům - starosta + dopis hejtmanky
-revize plynových zařízení
-oprava plynu v garsonce

17.Diskuse – ------18.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
19.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

Hlasování : 7 pro, schváleno

