Zápis ze 13. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 17.12.2019
Přítomni : P.Fleischmann, V.Sedlák, F.Koška, M.Koča, J.Vincík
Omluveni : J.Plechinger, T.Hubáček (oba nemoc) Občané : --Hosté : ----1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : F.Koška, M.Koča
Ověřovatelé zápisu : M.Koča, F.Koška
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 4 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Rozpočet obce na rok 2020.
Návrh rozpočtu obce vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 29.11.2019, sejmut dne 17.12.2019.
Bez připomínek občanů.
Návrh : Schválit Rozpočet obce na rok 2020 – P : 9005200,-Kč; V: 7912000,-Kč; přebytkový
rozpočet o 1093200,- Kč.
Hlasování : 4 pro, schváleno
6.Návrh Rozpočtu ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na rok 2020.
Předložen návrh rozpočtu zpracovaný ředitelkou ZŠ a účetní ZŠ.
Návrh : Schválit předložený Návrh rozpočtu ZŠaMŠ Š.Hoštice – P: 2118100,-Kč,
V: 2118100,-Kč. Hlasování : 4 pro, schváleno
7.Střednědobý rozpočtový výhled ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na období 2021-2022.
Předložen Střednědobý rozp.výhled zpracovaný ředitelkou ZŠ a účetní ZŠ.
Návrh : Schválit předložený Střednědobý rozpočtový výhled ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na období
2021-2022.
Hlasování : 4 pro, schváleno
Dostavil se p.J.Vincík.
8.Vnitřní směrnice Obce Š.Hoštice pro rok 2020. Předložen návrh Vnitřní směrnice – s malými
úpravami roku 2019.
Návrh : Schválit Vnitřní směrnici Obce Š.Hoštice pro rok 2020. Hlasování : 5 pro, schváleno
9.Změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1.1.2020 – novela nařízení vlády č.318/2017.
Zvyšuje se výše měsíčních odměn i pro neuvolněné starosty, místostarosty a zastupitele.
Návrh : pro neuvolněného starostu p.Petra Fleischmanna 50% platu uvolněného starosty - 24122,Kč, Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel, schváleno; pro neuvolněného místostarostu p.Vladimíra
Sedláka - 1/3 odměny starosty - 8040,-Kč, Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel, schváleno; pro
ostatní zastupitele - 1100,-Kč, Hlasování : 5 pro, schváleno.
Odměny budou vypláceny od 1.1.2020.
10.Zpráva z posouzení následného monitoringu roku 2018 v oblasti provozování a finanční
udržitelnosti – nová ČOV.
Jedná se o vytýkací zprávu SFŽP – Projekt Kanalizace a lokální ČOV Š.Hoštice z OPŽP,
vypracovanou na základě monitorovací zprávy za rok 2018. Nedodržujeme podmínky poskytnutí
dotace – nízká výše stočného za daný rok (byla 14,-Kč/m3). V případě porušení v dalších letech
bude přistoupeno k udělení příslušných sankcí.
Na rok 2019 došlo k navýšení stočného – plníme.
Zastupitelstvo bere Zprávu …. na vědomí.
11.Vodné 2020. V roce 2019 vysoké výdaje na opravy vodovodu (přes milion Kč), v roce 2020
plánovány další investice.
Návrh : Navýšit výši vodného na rok 2020 na 30,-Kč/m3 bez DPH. Hlasování : 5 pro, schváleno
12.Stočné 2020. Je potřeba plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na výstavbu
nové ČOV na Nové + v roce 2020 plánovány další investice.
Návrh : Navýšit výši stočného na rok 2020 na 17,-Kč/m3 bez DPH. Hlasování : 5 pro, schváleno
13.Plán inventur, inventarizační komise.
Předložen Plán inventur za rok 2019 a návrh na složení inventarizační komise.
Návrh : Schválit Plán inventur za rok 2019 a inventarizační komisi ve složení – V.Sedlák, J.Vincík,
M.Jandová.
Hlasování : 5 pro, schváleno
14.Žádost H.Koubové, majitelky č.p.20, Š.Hoštice.
Příspěvek na domovní ČOV.
Na 11.zasedání jsme projednávali příspěvky na vybudování zdroje vody.

Návrh : Schválit příspěvek formou finančního daru na zajištění výstavby domovní ČOV pro části
obce, kde není možnost připojení nemovitosti na stávající obecní kanalizační řad; výše příspěvku
30000,-Kč na domovní ČOV 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, předložení
příslušného povolení vodoprávního úřadu a předložení faktury za provedení prací; platnost do
konce stávajícího volebního období.
Hlasování : 5 pro, schváleno
15.OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Předložen návrh OZV 1/2019.
Návrh : Schválit OZV 1/2019, základní cena 550,-Kč/osoba/rok. Hlasování:5 pro, schváleno
16.OZV 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šumavské
Hoštice.
Předložen návrh OZV 2/2019.
Návrh : Schválit OZV 2/2019.
Hlasování:5 pro, schváleno
17.OZV 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
Předložen návrh OZV 3/2019.
Návrh : Schválit OZV 3/2019.
Hlasování:5 pro, schváleno
18.OZV 4/2019 o místním poplatku ze psů.
Předložen návrh OZV 4/2019.
Návrh : Schválit OZV 4/2019.
Hlasování:5 pro, schváleno
19.OZV 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Předložen návrh OZV 5/2019.
Návrh : Schválit OZV 5/2019.
Hlasování:5 pro, schváleno
20.Různé:
-žádost o dotaci MZe (Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v JV části obce) – dle MZe žádost
nedorazila, Česká pošta doložila doručení, MZe si vyžádalo kopii žádosti a v průběhu ledna by
mělo být rozhodnuto
-POV 2020 – připravena žádost na projekt „Venkovní schodiště k č.p.86 Šumavské Hoštice“. Zítra
bude podána na Krajském úřadu.
-Granty KÚ – Podpora sportu – podáme žádost na „Rekonstrukce střešního pláště a výměna oken
kabin – Šumavské Hoštice“
- Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – podáme 2 žádosti
„Dostavba vodovodu a kanalizace“ (Jednu na vodovod, druhou na kanalizaci)
Termín podání : do 17.1.2019
-dotace MMR-představeny možnosti. Některé DT letos neotevřeny – budou zřejmě podpořeni
loňští náhradníci. Nebudeme podávat žádost.
-Avie – prodána p.J.Peškovi (2000,-Kč)
-první týden v lednu – odpočty vodoměrů
21.Udělalo se :
-setkání seniorů
-Klimagrün – vysazeno 24 stromů – program Interreg (Rakousko-ČR) – firma Vykrut
-vyvezena stará ČOV
-probíhá oprava stoky na Škarez
22.Diskuse : ------------23.Návrh usnesení – přednesl F.Koška Hlasování : 5 pro, schváleno
24.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

