Zápis z 10. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 10.9.2019
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.Prodej obecního pozemku p.č.325/2 díl a o výměře 0,33 m2 v k.ú.Kosmo pí.
Dvořákové, Hyklové a Šípkové – je zastavěn nemovitostí v jejich vlastnictví.
Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD i elektronické ÚD dne 13.7.2019, sejmut byl dne
10.9.2019. Bez připomínek.
Návrh : Schválit prodej obecního pozemku p.č.325/2 díl a o výměře 0,33 m2 pí.
Dvořákové, Hyklové a Šípkové, cena 100,-Kč + kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Pošta PARTNER
13.8.2019 proběhlo jednání mezi zástupcem ČP p.Kábelem a starostou obce. Záměr
ČP je přeměnit poštu v Š.H. na poštu Partner (horizont 2 let). Došlo k představení
projektu. Prezentace a zápis z jednání zaslány zastupitelům. Do 31.10.2019 chtějí
závazné vyjádření obce, zda má zájem provozovat poštu Partner. V případě, že
neseženou smluvního partnera (může být i obchod, …..), může dojít k instalaci
samoobslužné pošty Partner.
Závěr : Na říjnové jednání zastupitelstva pozvat p.Kábele, aby podal další informace.
7.Elektroinvest Strakonice – Předložena Smlouva č.:1030053650/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – „Kosmo – areál ZD, kNN,
p.Půbal“. Jedná se o nové podzemní vedení k rekonstruovanému objektu.
Návrh : Schválit Smlouvu č.: 1030053650/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s. – „Kosmo – areál ZD, kNN, p.Půbal“.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Zimní údržba MK – 2019/2020.
a)Š.Hoštice, Kosmo, Škarez – předloženy 2 nabídky :
1.)700,-Kč/ hodina (není plátcem DPH + nabízí možnost uskladnění posypu, vlastní sypač

2.)750,-Kč + DPH/hodina
b)Vojslavice – p.Hubáček – 700,-Kč + DPH/hodina
Návrh : Uzavřít smlouvu o dílo na zimní údržbu MK 2019/2020 s p.F.Pojslem
(Š.Hoštice, Kosmo, Škarez) a p.T.Hubáčkem (Vojslavice) – cena 700,-Kč/h. (+DPH u
p.Hubáčka).
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel (p.Hubáček), schváleno
9.Havarijní pojištění – nové hasičské auto, obecní Ford (platíme 4 roky). Poměrně
vysoké ceny.
Zatím nerozhodnuto. Do příštího zasedání zastupitelstva připravit nabídky pojišťoven.
10.Staré hasičské auto – Avia - A31.
Bez technické prohlídky, stáří přes 40 let.
Návrh : Zveřejnit inzerát – prodej. Minimální cena 10000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Obecní les.
Pan Mánek vypracoval zprávu o stavu lesa k 31.8.2019 – zaslána zastupitelům.
Možnost koupě palivového dřeva – 400,-Kč + DPH/m3.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12.Klimagrün – schváleno 24 stromů pro naši obec (14 lip malolistých a 10 dubů
zimních). Sázet se začne v říjnu 2019 (kdy naše obec zatím neupřesněno).
Lípy – 12 ks před školou, 2 ks na pozemku p.č.182/3; duby – 8 ks pod parkovištěm a 2
ks mezi autobusovými zastávkami. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13.Jednací řád zastupitelstva – úprava.
Zastupitelstvo nesmí hlasovat Per rollam – nutno vyjmout z jednacího řádu.
Zastupitelům zaslán upravený jednací řád.
Návrh : Schválit Jednací řád zastupitelstva obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14.Výměna vodovodu – přívodní potrubí k úpravně vody.
Osloveny 3 firmy. Cenovou nabídku podaly 2 firmy (1 se omluvila).
Starosta vyhodnotil došlé nabídky. Výsledek zaslal zastupitelům a na základě
doporučení zastupitelů byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou VKB stavby s.r.o. – cena
619856,26Kč bez DPH (2.nabídka – 659908,00Kč bez DPH). Tato část (430 bm je
dokončena).
Po spuštění této části stále nešlo doplnit vodojem. Vytipováno další místo uniku vody –
odhalena další porucha (rozlepený svár). Po konzultaci se zastupiteli rozhodnuto
vyměnit dalších 220 bm potrubí (až k silnici). Oslovena firma VKB stavby s.r.o. (měla na
místě mechanizaci a mohla práce ihned realizovat). Předložen položkový rozpočet
(327155,47Kč bez DPH) a uzavřena objednávka. Práce jsou před dokončením.
Po propojení celého úseku (od horního vrtu po silnici na Nedvídkov) natéká vodojem
bez problémů.
15.Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – proběhlo 22.8.2019 pracovnicí
KÚ Jihočeského kraje. Závěr – bez chyb a nedostatků. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16.Žádost p.M.Půbala – povolení vybudovat odvodňovací žlab na komunikaci v Kosmě
na jeho náklady. Důvod – ochrana nemovitosti na p.č.46 před vodou stékající po
komunikaci. (V rámci pozemkových úprav bude tato komunikace rekonstruována, ale až
za několik let.)
Návrh : Povolit vybudování odvodňovacího žlabu na obecní komunikaci. Musí souhlasit
i majitelé pozemku, na který bude svedena voda – souhlas bude předložen obci.
Hlasování : 7 pro, schváleno
17.Projekt Š.Hoštice - dostavba vodovodu a kanalizace – úprava ceny za zpracování
PD a zajištění stavebního povolení. V původním schváleném návrhu – pouze vodovod
(13.11.2018) byla cena 88800,-Kč bez DPH. Upravený návrh včetně kanalizace –
129800,-Kč bez DPH. Navýšení o 41000,-Kč. Dokumentace je zpracována a i předána
na MěÚ ve Vimperku.
Návrh : Schválit upravenou cenu. Hlasování : 7 pro, schváleno
18.Různé:
-odvoz papíru – problémy se Sběrnými surovinami – nově bude odvážet Jihosepar a.s.
-žádost o dotaci MZe (ČOV + kanalizace + čerpací stanice) – výsledky stále
nevyhlášeny
-čekárny Kosmo – do konce září by mělo dojít k instalaci objednaných zastávek
-schody KD – předloženy 2 návrhy uspořádání nového schodiště + bezbariérový vchodzaslány zastupitelům – vybrán konečný návrh, na kterém se pracuje
19.Udělalo se :
-odfrézovány pařezy
-výměna přívodního vodovodního potrubí k ÚV (430 + 220 m)
-dodán nový Dopravní automobil pro SDH Š.Hoštice
-instalovány 2 kontejnery na železo + hliníkové obaly
20.Diskuse :
-p.Vincík – Škarez – problémy s vodou – možnost vodovodu ze Š.Hoštic? Projednáme
na příštím zastupitelstvu.
21.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
22.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

