Zápis z 39. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 18.9.2018
Přítomni : P.Fleischmann,M.Koča,J.Vincík,F.Koška,J.Plechinger,T.Hubáček,V.Sedlák
Občané : ---Hosté : ---1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : T.Hubáček, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno až na prodeje pozemků – zatím nejsou vypracovány
geometrické plány
5.Zrušení rozpočtového opatření č.7/2018 – opěrná zeď (z 26.6.2018).
Dostatečná částka byla v rozpočtu, proto nebylo třeba.
Předložen Návrh RO č.7/2018 + faktura.
Návrh : Schválit zrušení rozpočtového opatření č.7/2018 (usnesení č.38).
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Rozpočtové opatření č.10/2018 – Rekonstrukce MK 19c.
Předložen Návrh RO č.10/2018 + faktura.
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.10/2018. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Smlouva o zřízení věcného břemene č.:PI-014330049886/001 s E.ON Distribuce,
a.s.(Šumavské Hoštice – SnOM, P., K., obec“.
Předložena zastupitelstvu.
Návrh : Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PI-014330049886/001 s E.ON
Distribuce, a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Zimní údržba komunikací 2018/2019.
Návrh : Uzavřít Smlouvy o dílo s p.J.Vondráškem a p. T.Hubáčkem – podmínky jako
loňskou zimu, cena 550,-Kč/h. bez DPH.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, schváleno
9.Žádost manželů Mikulových – řešení dopravní situace před jejich nemovitostí
(problémy s výjezdem).
Stejné problémy mají i další občané při vjíždění na pozemní komunikace. Řeší Zákon
č.361/2000 Sb. (o silničním provozu) - § 23.
Návrh : Obec nebude provádět opatření. Jestliže chtějí Mikulovi nějaká realizovat, tak
na vlastní náklady. Případné umístění sloupku (instalace zrcadla) na obecním pozemku
projednat s obcí.
Hlasování : 7 pro, schváleno
(Starosta zjistí možnosti instalace měřiče rychlosti.)
10.Petice občanů ČR, které zastupuje K.H. – nesouhlas se stavbou na st.p.č.37
v k.ú.Kosmo.
Obec se k žádné stavbě na tomto pozemku nevyjadřovala. V případě, že bude
požádána o vyjádření, bude k petici přihlédnuto.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření starosty k petici – předáno K.H.
11.Rekonstrukce vodovodu v Š.Hošticích.
Větev kolem kostela – chybí vyspravení asf.povrchu na 3 místech. Větev pod KD – objevily se
vícepráce (3 kanalizační vpusti, nepředpokládané přípojky, vyrovnání asfaltového povrchu
místo šíře 1 m 2,6 m, ….), proto termín dokončení po dohodě s TDI u vodovodu prodloužen do
27.9.2018 a povrchy do 15.10.2018.
Návrh : Zastupitelstvo bere na vědomí vícepráce a souhlasí s prodloužením termínu dokončení.

Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Vodovod na „Novou“.
Při pracích na rekonstrukci vodovodu zjištěno, že hlavní vodovodní řad vede přímo pod
stavbou (garáž). Dále vede přes několik soukromých pozemků, kde nastává problém
v případě poruch.
Představeno řešení vedení vodovodního řadu po obecních pozemcích a napojení
nemovitostí z tohoto nového řadu.

Starosta zjistí na odboru VÚP MěÚ Vimperk, za jakých podmínek je možno vybudovat
novou větev vodovodního řadu a poptá projektanty. Dojde k projednání s občany.
13.Multifunkční hřiště – probíhá výstavba. V projektu není umělé osvětlení. V rámci
zemních prací by šlo položit kabely a provést další přípravu pro případné dobudování
umělého osvětlení.
Návrh : Firma VKB v rámci zemních prací provede i položení kabelů a ovládacího pilíře
pro umělé osvětlení hřiště. Hlasování : 7 pro, schváleno
14. 100.výročí vzniku Československa – připomenutí v naší obci.
Návrh : Ve spolupráci se ZŠ připravit 26.10.2018 pietní akt u pomníku obětem
1.světové války v Š.Hošticích. Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Zhodnocení volebního období – provedl starosta obce.
16.Různé :
-9.10.2018 nepůjde v celé obci elektřina (8,00-17,30) – vyvěšeno na ÚD i na stránkách
obce, letáky firmy E.ON, bude vyhlášeno ob.rozhlasem
-info – opatrovnictví – přednesl starosta
-obecní les – vytěženo přes 2000 m3 napadeného dřeva, stále se odváží, hledáme
nového správce – od 1.1.2019.
-MZe otevřelo výzvu na kanalizace a ČOV – připravuje se Žádost na projekt Dostavba
kanalizace na jihovýchodním okraji obce a intenzifikace ČOV
17.Udělalo se :
-opěrná zeď – zkolaudována
-dokončena dešťová kanalizace podél opěrné zdi
-MMR – oprava MK (ve vsi)
-Jč kraj – MK od ČOV po hlavní silnici
-MK v Kosmě
-vchodové dveře do MŠ
-těžba kůrovcové kalamity
-mikroregion – Trojboj – 6.9.2018
-POV přes mikroregion – zakoupeno 17 notebooků do ZŠ
-před dokončením – rekonstrukce vodovodu
-probíhá – Multifunkční hřiště
18.Diskuse – ------19.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

