Zápis z 34. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 6.3.2018
Přítomni : P.Fleischmann,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger,V.Sedlák,F.Koška
Omluven : T.Hubáček (nemoc)
Občané : 1
Hosté : ---1.Zahájení, přivítání zastupitelů, kronikářky – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : F.Koška, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Zápis do obecní kroniky za rok 2017.
Návrh přednesla p.B.Koubová – kronikářka. Doplněno o postřehy zastupitelů.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2017. Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ – Rekonstrukce MK 19c. Akce bude podpořena z GP Jihočeského
kraje.
Osloveny 3 firmy+výzva vyvěšena na ÚD. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 3
oslovené firmy a 1 firma na základě zveřejnění na ÚD. Nabídku podaly 4 firmy. Komise
pro otevírání obálek zkontrolovala úplnost nabídek a všechny byly předány
k hodnocení. Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější
nabídku č.2.
Uchazeč
Cena s DPH
Pořadí
č.1
1333410,00Kč
4.
č.2
1257459,00Kč
1.
č.3
1331663,88Kč
3.
č.4
1270656,00Kč
2.
Návrh : Schválit firmu VKB stavby s.r.o. na provedení akce „Rekonstrukce místní
komunikace 19c“, cena : 1257459,00Kč vč.DPH. Náhradník-uchazeč č.4.
Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Vyhodnocení VŘ – Rekonstrukce obecního vodovodu Š.Hoštice – II.fáze.
Osloveny 4 firmy+výzva vyvěšena na ÚD. Zadávací dokumentaci si vyzvedly 4
oslovené firmy. Nabídku podaly 3 firmy. Komise pro otevírání obálek zkontrolovala
úplnost nabídek a všechny byly předány k hodnocení. Hodnotící komise doporučila
zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější nabídku č.3.
Uchazeč
Cena s DPH
/ záruka
Pořadí
č.1
1743472,00Kč
36 měs.
3.
č.2
1643613,00Kč
36 měs.
2.
č.3
1571380,00Kč
60 měs.
1.
Návrh : Schválit firmu KVINT Vlachovo Březí s.r.o. na provedení akce „Rekonstrukce
obecního vodovodu Š.Hoštice – II.fáze“, cena : 1571380,00Kč vč.DPH. Náhradníkuchazeč č.2. Smlouva o dílo bude uzavřena v případě, že projekt bude podpořen z GP
Jihočeského kraje (bude známo v dubnu).
Hlasování : 6 pro, schváleno
8.ZŠaMŠ Šumavské Hoštice – schválení hospodářského výsledku za rok 2017.
Předloženo hospodaření PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2017. Vysvětleny jednotlivé
položky. Čerpáno i z rezervního fondu. Celkový HV : +6372,66Kč.
Návrh : Schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za
rok 2017 a rozdělit kladný hospodářský výsledek PO ZŠaMŠ Š.Hoštice takto – rezervní
fond - 6000,-Kč, fond odměn – 372,66Kč. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Výjimka z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok 2018/2019.
ZŠ bude mít 7 tříd. Aby mohla být bez výjimky, muselo by v září nastoupit 119 žáků.
Předpokládaný počet je 117.
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok
2018/2019.
Hlasování : 6 pro, schváleno

10.Zrušení části usnesení č.28.
Jelikož pan Jiroušek vyřešil daný problém jiným způsobem, není třeba Změna
Územního plánu Š.Hoštice.
Návrh : Zastupitelstvo obce ruší část usnesení č.28 :
-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
schvaluje 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.)
-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
-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, schváleno
11.Stromy v Š.Hošticích.
Proběhla kontrola stromů na veřejných prostranstvích v Š.Hošticích (u školy, u KD, u
zastávky) za přítomnosti J.Kotála, vedoucího odboru ŽP MěÚ Vimperk (21.2.2018).
Konstatováno : některé stromy vykazují silná poškození kmenů a prosychající koruny –
ohrožena bezpečnost chodců, provozu na MK, budov. Některé doporučeny k poražení,
na některých provést odborné ošetření, případně zvážit poražení v následujících letech.
Případnou novou výsadbu provést ve větší vzdálenosti od místních komunikací.
Projekt Klimagrün – v roce 2019 bude provedena před ZŠ a u KD výsadba nových
stromů.
Návrh : Doporučit starostovi poražení 6 ks javorů (5 u ZŠ a 1 u KD). Hlasování : 6 pro,
schváleno
12.Žádost p.J.Zušťáka - povolení zřízení vodovodní přípojky k zahrádce p.č.118/8
v k.ú.Š.Hoštice.
Na zřízení vodovodní přípojky musí být vydán Územní souhlas – vydává odbor VÚP
MěÚ Vimperk.
Návrh : Obec souhlasí se zřízením vodovodní přípojky na obecním pozemku p.č.118/15
s tím, že si p.J.Zušťák vyřídí Územní souhlas a vybudování přípojky provede na vlastní
náklady.
Hlasování : 6 pro, schváleno
13.Různé :
-KoPÚ Š.Hoštice – informace o průběhu – starosta (stále probíhá jednání s 1 majitelem
pozemků)
-Obnova katastrálního operátu novým mapováním – intravilán Š.Hoštic a Kosma
(netýká se ho KoPÚ) – zahájení v březnu 2018, Kosmo v červnu 2018 – revize údajů
v KN – 28.2. proběhlo seznámení s průběhem prací – zúčastnilo se 20 občanů
-audit hospodaření obce za rok 2017 – bez chyb a nedostatků
-Plán rozvoje sportu na území obce – musí být zpracován do 30.6.2018 – připraví
starosta na příští zasedání ZO.
-úpravna vody – nový správce – M.Lahovec
14.Udělalo se :
-nainstalován zásobník reflexních prvků (od SMS ČR)
15.Diskuse – ------16.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :

Starosta :

