Zápis z 8. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 4.6.2019
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 : M.Koča, J.Plechinger
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Závěrečný účet obce za rok 2018 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018. Všechny požadované dokumenty vyvěšeny na úřední desce i
elektronické úřední desce dne 15.5.2019, sejmuty 4.6.2019. Bez připomínek občanů.
Návrh : Schválit závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Projednání závěrečného účtu se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Účetní závěrka obce za rok 2018.
Zastupitelům předložena účetní závěrka obce za rok 2018.
Návrh : Schválit účetní závěrku obce za rok 2018. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2018.
Zastupitelům předložena účetní závěrka PO za rok 2018.
Návrh : Schválit účetní závěrku PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2018.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Vyhodnocení VŘ
a)ZTV u bytovek - zpracování PD a spojené inženýrské činnosti
Osloveny 4 firmy. Nabídku podaly 2 z oslovených firem.
Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH
uchazeč
pořadí
č.1
278500,-Kč
336985,-Kč
1.
č.2
540000,-Kč
653400,-Kč
2.
Návrh : Schválit firmu VAK PROJEKT s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a
spojené inženýrské práce na akci „ZTV u bytovek“; cena – 278500,-Kč bez DPH,
336985,-Kč s DPH.
Hlasování : 7 pro, schváleno
b)Schodiště do KD v Š.Hošticích - zpracování PD a spojené inženýrské činnosti
Osloveny 4 firmy. 1 firma se omluvila pro vytíženost, 1 podala cenovou nabídku na
vypracování architektonické studie v ceně 25000,-Kč.
Návrh : Studie není potřeba. Rovnou vypracování PD. Jednat s Ing.arch.J.Koškou o
vypracování nabídky.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.DA pro SDH.
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace chybí schválení dofinancování projektu.
Návrh : Schválit - Akce „Šumavské Hoštice – Dopravní automobil“ – obec dofinancuje
rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
(celková cena : 1 001 130,00 Kč včetně DPH).
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Obecní knihovna – knihovník/knihovnice.
Vyvěšen inzerát na funkci knihovníka – knihovnice pro obecní knihovnu.
K 31.5.2019 - 1 zájemce – paní M.Sedláková (+ 1 po telefonu – práce na plný úvazek).
Návrh : Schválit paní Marii Sedlákovou jako vedoucí obecní knihovny – od 1.7.2019.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel, schváleno
11.Projekt Pořízení rekuperace do ZŠ Šumavské Hoštice.
Firma Energomex s.r.o. vypracovala Energetický posudek a Projektovou studii a firma
Eupora další podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci – předloženy zastupitelům.
Žádost bude v nejbližších dnech podána. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12.Žádost ZŠaMŠ Š.Hoštice – navýšení nadnormativních výdajů v roce 2019 a 2020.

Na I.st. spojené třídy – 29 a 31 žáků (řada dětí – inkluze - asistenti). Potřeba na některé
předměty rozdělit (ČJ, M, …). Zatím placena 1 učitelka na zkrácený úvazek – 10 h. Od
nového šk.roku na celý úvazek – 22 h.
Návrh : Schválit navýšení nadnormativních výdajů pro ZŠaMŠ Š.Hoštice v roce 2019 o
částku 75000,-Kč. Rok 2020 bude řešen v novém rozpočtu. Hlasování : 7 pro,schváleno
13.Žádost manželů Chvostových a Z.Mráze – dokončení povrchu příjezdové
komunikace k jejich nemovitostem – p.č. 181/1 v k.ú.Š.Hoštice. (minulé zasedání–
žádost manž.Kovářových)
Na obě MK vypracovány cenové nabídky od firmy VKB stavby, která bude v srpnu
dokončovat komunikaci na ZTV nad autobusovou zastávkou.
a)180/32 – 84878,-Kč vč.DPH
b)181/1 – 149654,-Kč vč.DPH
Návrh : Schválit zpevnění účelové komunikace na pozemku p.č.181/1 v k.ú.Š.Hoštice a
objednat provedení prací na obě komunikace u firmy VKB stavby.
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.MAS Šumavsko - výzva PRV pro obce.
Na začátku r.2020 bude konečně vyhlášena výzva pro obce – připraveno 22 mil.Kč,
max. 2 mil. na 1 projekt – dotace 80% způsobilých výdajů. Akce musí být zařazena
v Programu rozvoje obce. 1 obec = 1 žádost. Několik oblastí podpory – představeny
zastupitelům. Projekt musí mít platné stavební povolení.
Z připravených projektů nejvíce vyhovuje „Vestavba učeben do podkroví obj. č.p.22“.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.Žádost p.J.Kolafy – územní plán.
Pan Kolafa žádá o zařazení pozemku p.č.293/2 v k.ú.Kosmo mezi pozemky určené
k zástavbě pro bydlení.
Obec má platný územní plán a nepřipravuje zpracování nového či změnu ÚP. Zřejmě
až po dokončení KPÚ Š.Hoštice. Žádost bude založena a po zahájení prací na novém
ÚP předána zpracovateli. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16.Penzion Vojslavice.
a)poplatek TKO – obec umožní provozovateli využívat systém obce – uzavření
smlouvy, poplatek 5000,-Kč bez DPH / 1 rok
b)zřízení hnízda na tříděný sběr – umístění kontejneru na sklo a plast – nad kapličkou
c)poplatky – rekreační a z kapacity – do konce r.2019 bude připravena nová vyhláška o
místních poplatcích, kde bude poplatek stanoven – bude zaveden od r.2020
17.Různé:
-Městská knihovna Prachatice – zpráva o práci naší obecní knihovny – zastupitelstvo
bere na vědomí
-informace o stavu ob.lesa k 27.5.2019 – vypracoval správce p.Mánek - zastupitelstvo
bere na vědomí
-žádost T.Hraňa – prodloužení nájemní smlouvy – bude prodloužena o 1 rok
(do 30.6.2020)
-výsledek kontroly KHS JČ kraje – vzorek vody – výsledky rozboru vyhověly ve všech
stanovených ukazatelích hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody
-info o stavu ÚV – občas problémy – objednány revize čerpadel (Neptun ČB), revize
dávkování (Culligan) a revize elektřiny (ISATS)
-možností dotací – byty, les : představeny možnosti – les – nyní není žádný dotační titul;
byty – pouze sociální byty, na dostupné byty pouze úvěr
-kontejnery na kovy – odeslán poptávkový list firmě EKO-KOM – dostaneme 2 během
prázdnin
-žádosti o dotace MMR, MZe – výsledky stále nevyhlášeny
-zimní údržba MK – zatím žádný zájemce na Š.Hoštice a Kosmo
-sněhové zástěny – umístění k některým komunikacím (k Torýnům, k ČOV,….) – bude
řešeno příště; p.Koča – možnost umístění balíků podél komunikace
-čekárny Kosmo - výběr na internetu – vybráno několik možností, budou poptány ceny

18.Udělalo se :
-KD – výměna okna ve výčepu + vchod
-před dokončením – zázemí pro víceúčelové hřiště

19.Diskuse : ---------------20.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
21.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

Hlasování : 7 pro, schváleno

