Zápis z 6. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 17.4.2019
Přítomni : P.Fleischmann, V.Sedlák, J.Vincík, F.Koška, J.Plechinger, T.Hubáček,
M.Koča
Omluven : ------ 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
5.Vyhodnocení VŘ na nákup DA pro SDH Šumavské Hoštice – projekt „Šumavské
Hoštice – Dopravní automobil“.
VŘ provádí firma Universal Solutions s.r.o.
Osloveny 3 firmy. Jedna požádala o doplňující informaci – prodloužen termín pro
podání nabídek. V termínu podala nabídku 1 firma, 1 firma se omluvila.
Dnes proběhlo otevírání obálek. Zastupitelstvu předložen protokol z otevírání obálek,
cenová nabídka a krycí list nabídky. Hodnotící komise konstatovala, že posuzovaná
nabídka neobsahuje splnění některých technických parametrů dle zadávací
dokumentace, proto vyzvala účastníka VŘ k upřesnění technických podmínek – do
24.4.2019 do 10,00h.
Závěr : Bude svoláno další jednání zastupitelstva, které rozhodne o výsledku VŘ.
6.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1040001659/001 s E.ON Distribuce, a.s. – „Kosmo VN, TS, NN, lokalita Nedvídkov“.
Návrh : Schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1040001659/001 s E.ON Distribuce, a.s. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Kanalizace „Na Nové“.
Současný kanalizační sběrač, který je ve špatném technickém stavu, vede po
soukromých pozemcích. Majitelé pozemků by raději byli pro jiné řešení.
9.4.2019 proběhla schůzka všech majitelů nemovitostí, kterých se sběrač týká.
Představeny možnosti. Jednoznačně by přivítali vybudování nového sběrače po
obecních pozemcích – přípojky si vybudují na své náklady.
Firma VAK projekt zpracovává PD na vodovod v této lokalitě. Mohla by zapracovat i
kanalizaci.
Návrh : Nechat zpracovat projektovou dokumentaci na novou větev kanalizace „Na
Nové“ (po obecních pozemcích) – společně s vodovodem (jeden projekt). Firma VAK
projekt. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Obecní knihovna.
30.6.2019 ukončí činnost knihovnice paní Hana Fleischmannová (knihovnu vede od
1.1.1971). Zastupitelstvo bere na vědomí.
Nutno sehnat novou knihovnici či knihovníka. Bude vyvěšen inzerát.
9.Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu „E“ za rok 2018.
Předložena zastupitelům. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10. Žádost manželů Kovářových – dokončení povrchu příjezdové komunikace na
p.č.180/32 k jejich nemovitosti.
Chybí dokončit svrchní vrstva. Mohlo by se realizovat s dokončením ZTV v Š.H. – srpen
2019 (VKB stavby).
Návrh : Schválit zpevnění účelové komunikace na pozemku p.č.180/32 v k.ú.Š.Hoštice.
Firma VKB stavby připraví do příštího jednání ZO cenovou nabídku.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Sběr jedlých olejů – od 1.1.2020 zákonná povinnost.
Předložen Návrh smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů – potravinářských olejů,
tuků, … s firmou EKO-PF s.r.o., Hlincova Hora.
Cena – 950,-Kč(bez DPH)/rok za 1 ks nádoby, dodání 2 ks nádob, od 1.6.2019.

Návrh : Schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-PF
s.r.o.(potravinářské oleje).
Hlasování : 7 pro, schváleno
12.Sběr železa (železných obalů) – zákonná povinnost obce.
Možnost dávat do sběrny papíru (plastovou nádobu někdo ukradl).
Od léta by měly svážet Městské služby Vimperk – v případě, že seženou odbyt (kam
předávat). Projekt EKO-KOMU – kontejnery na sběr kovů. Objednány 2 kontejnery.
13.Pouť – poplatky od stánkařů – návrh : Letos poplatek od stánkařů nevybírat.
Hlasování : 7 pro, schváleno
- hudba – Šumaband Václava Smolíka
14.Zimní údržba MK – dobře prováděli p.Vondrášek a p.Hubáček (Vojslavice).
Pan Vondrášek nebude příští zimu pokračovat. Nutno včas sehnat novou, nebo nové
firmy, které zajistí zimní údržbu. Osloven p.Koča (Kosmo). Zapojení zastupitelů.
15.Různé:
-rekuperace ZŠ – předložena projektová studie – nevzneseny připomínky
-info z mikroregionu – starosta
-info o probíhajících pracích v obecním lese, postup při prodeji dřeva – starosta dle
zprávy p.Mánka
-info žádosti o dotace – Jč.kraj – POV – Zázemí – 240000,-Kč
- úroky z úvěru – 7000,-Kč
- Investice SDH – nákup DA – 300000,-Kč
- MZe a MMR zatím nerozhodnuto
-čekárny Kosmo – na květnové jednání přinést návrhy
-info Smlouvy na hrobová místa – stále se neozvali někteří nájemci a 2 dopisy se vrátily
-info vodovod – stále problémy na přívodu do vodojemu. Nutná výměna potrubí na
poz.p.č.164/19 a 163 – přibližně 250 m. Oslovit firmu KVINT na vypracování cenové
nabídky a případně po žních realizovat.
-info – pozemek p.č.312/12 v k.ú.Kosmo – vyjádření pro Jč.kraj – možnost prodeje FO
-info projekty – učebny v podkroví ŠJ – PD před dokončením, 1 učebnu by ZŠ
potřebovala od nového šk.roku
- schody do kulturního domu – velmi špatný stav – zadat zpracování PD
- ZTV u bytovek – zadat zpracování PD
16.Udělalo se :
-ÚV – oprava provozního čerpadla (Neptun ČB)
-nainstalován měřič rychlosti
-víceúčelové hřiště – koše
-opěrná zeď – zábradlí
-oprava a zapuštění 2 kanalizačních šachet
-les – výsadba (5600 smrků + 50 javorů), polámané stromy, lapáky
-KD – vyměněny jističe
-dětské hřiště – 2 nové prvky pro dospělé
-stromy na návsi
-jarní úklid

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

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

Hlasování : 7 pro, schváleno

