Zápis z 11. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 15.10.2019
Přítomni : P.Fleischmann, V.Sedlák, J.Vincík, F.Koška, J.Plechinger, T.Hubáček, M.Koča
Omluven : ------ Občané : --Hosté : 2
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.Pošta PARTNER
Na jednání se dostavil zástupce ČP p.Kábele. Představil záměry ČP ohledně fungování
poboček v následujících letech – většina bude přeměněna na pošty PARTNER nebo
samoobslužné pošty. V Š.H. přeměna na poštu Partner. Dle dohody se máme do
31.10.2019 vyjádřit, zda má obec zájem provozovat poštu Partner. Jestliže bude vyjádření
záporné, začnou shánět jiného smluvního partnera (může být i obchod, …..), v krajním
případě může dojít k instalaci samoobslužné pošty Partner.
Dále zodpověděl dotazy zastupitelů.
Po odchodu p.Kábele diskuse o poště.
Návrh : Obec má zájem o provozování Pošty PARTNER.
Hlasování : 6 pro, 1 proti, schváleno
6.Zápis do obecní kroniky za rok 2018.
Návrh zápisu předložila kronikářka paní B.Koubová. Doplnění a úpravy dle připomínek
zastupitelů.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2018. Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Havarijní pojištění – nové hasičské auto, obecní Ford (platíme 4 roky). Poměrně vysoké
ceny.
Obecní Ford – stávající pojištění výhodnější než nová pojistka u jakékoli pojišťovny.
Hasičský Ford - předložena nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny – několik možností,
spoluúčast, …
Návrh : Obecní Ford platit ještě 1 rok (doba udržitelnosti projektu) dle stávající smlouvy.
Hlasování : 7 pro, schváleno
Hasičské auto – pojistit u HVP, a.s., Karambol (živel, střet, náraz), 10% spoluúčast,
min.10000,-Kč, cena 6141,-Kč/rok.
Hlasování : 6 pro, 1 proti, schváleno.
8.Prodej Avie - A31.
Bez technické prohlídky, stáří přes 40 let.
Zveřejněn inzerát. Ozvalo se několik zájemců. Doručena 1 nabídka – 16520,-Kč, p.Snížek,
Velký Ratmírov.
Návrh : Prodat hasičskou Avii panu Snížkovi, Velký Ratmírov; cena 16520,- Kč;
+ uhradí náklady spojené s prodejem.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Rozpočtové opatření č.12/2019.
Předložen návrh RO č.12/2019 – proplacení faktury (VKB stavby) za „Oprava části MK 10c
Š.Hoštice“ – 1690456,-Kč.
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.12/2019. Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Zpráva o uplatňování ÚP Šumavské Hoštice.
Vyhotovená zpráva (MěÚ Vimperk, odbor VÚP) zaslána zastupitelům elektronicky.
Doplněna o připomínky účastníků řízení.
Návrh : Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu
Šumavské Hoštice za období únor 2014 až červenec 2019 jak byla projednána a následně
dohodnuta s dotčenými orgány.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Příspěvek na vodní zdroje – tam, kde není možnost připojení nemovitosti na obecní
vodovodní řad. Konzultováno se starosty na Mikroregionu.Zastupitelům předloženy
možnosti–elektronicky.

Návrh : Schválit příspěvek formou finančního daru na zajištění zdroje pitné vody pro části
obce, kde není možnost připojení nemovitosti na stávající obecní vodovodní řad; výše
příspěvku 30000,-Kč na zřízení zdroje vody pro budovu s číslem popisným obydlenou trvale
hlášenými osobami, + 5000,-Kč na každou trvale hlášenou osobu v příslušném čísle
popisném k 1.1. příslušného roku; uzavření darovací smlouvy na základě žádosti majitele
příslušné nemovitosti a předložení faktury za provedení prací; platnost do konce stávajícího
volebního období.
Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi, schváleno
12.Příspěvek obci Lenora.
Zasláno 15000,-Kč na účet zřízený Jihočeským krajem. Zastupitelé se mohli vyjádřit
elektronicky – bez připomínek.
Návrh : Schválit výši příspěvku obci Lenora – 15000,-Kč. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Akce 2020
a)Č.p.10 – nová stavba, realizovat VŘ – do 31.3.2020(splácení 3 roky, možnost úvěru)
b)Podkrovní učebny v č.p.22 – realizovat VŘ – do 31.3.2020, žádost o dotaci na MAS,
vlastní realizace v případě přidělení dotace z PRV
c)Schody KD – dokončuje se PD, žádost o dotaci do POV JČ kraje, vlastní realizace
v případě přidělení dotace
d)Š.Hoštice - dostavba vodovodu a kanalizace - žádost o dotaci do GP JČ kraje, vlastní
realizace v případě přidělení dotace
e)Dostavba kanalizace na JV okraji obce a intenzifikace ČOV – na MZe zatím
nerozhodnuto, nová výzva na OPŽP – podáme žádost o dotaci
+ další akce menšího rozsahu
14.Obecní les.
Trvá možnost koupě palivového dřeva – 400,-Kč + DPH/m3.
Nová výzva MZe – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1.10.2017 –
31.12.2018 – podáme žádost.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.Klimagrün – podepsána smlouva s KS NS MAS ČR Jihočeského kraje. Mělo by se sázet
co nejdříve.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
16.Různé:
-žádost o dotaci MZe (ČOV + kanalizace + čerpací stanice) – výsledky stále nevyhlášeny
-čekárny Kosmo – instalace 29.10.2019
-nabídky na dodávku elektřiny a plynu – vysoutěžená cena splnila podmínky schválené
Usnesením ZO č.9.
Zastupitelstvo bere na vědomí vysoutěžené dodávky energií pro roky 2020 – 2022 – E.ON
energie a.s.
-Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje – 4.aktualizace. Vyvěšena Veřejná vyhláška.
Možnost připomínkovat. Doporučení zastupitelům – nastudovat si.
17.Udělalo se :
–kanalizace k Mrázům
-VO – Š.H. náves + příprava pro ZTV u bytovek
-MK 10c – MMR
-odbočka vodovodu na Novou (v MK)
-účelová komunikace k Mrázovi
-účelová komunikace ke Kovářovi
-dokončeno ZTV nad autobusovou zastávkou
-vyklizeno č.p.10 – probíhá demolice
-PD – vodovod a kanalizace (na stavebním úřadě)
-pasport hřbitova
18.Diskuse : ------------19.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 7 pro, schváleno
20.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

