Zápis z 18. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 26.5.2020
Přítomni : P.Fleischmann, V.Sedlák, J.Plechinger, F.Koška, J.Vincík, T.Hubáček,
M.Koča
Omluveni : --Občané : --Hosté : --1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Plechinger, M.Koča
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Vyhodnocení VŘ – Dostavba vodovodu a kanalizace.
V rámci výběrového řízení byly osloveny 4 firmy. Zadávací dokumentaci si vyzvedly
4 oslovené firmy. V řádném termínu byly doručeny 4 nabídky.
19.5.2020 v 15,15 hodin otevřela dodané nabídky komise pro otevírání obálek, která
je posoudila z hlediska úplnosti. Všechny nabídky byly doporučeny hodnotící komisi
k hodnocení. Poté hodnotící komise nabídky vyhodnotila a předala zastupitelstvu
obce Protokol hodnocení nabídek.
Pořadí firem dle hodnotících kritérií.
Pořadí
Firma
Cena bez DPH
Cena vč.DPH
1.
Uchazeč č.4
3087772,24
3736204,41
2.
Uchazeč č.3
3110808,00
3764077,68
3.
Uchazeč č.2
3262505,47
3947631,62
4.
Uchazeč č.1
3605430,16
4362570,49
Návrh : Schválit na základě doporučení hodnotící komise firmu KVINT Vlachovo
Březí spol. s r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, na provedení výše uvedené
zakázky, která nabídla cenu 3087772,24 Kč bez DPH. S touto firmou uzavře starosta
Smlouva o dílo. (Prvním náhradníkem je uchazeč č.3 – VKB stavby s.r.o.).
Hlasování : 7 pro, schváleno
-TDI na tuto akci :
Návrh : Josef Šimák, odměna 25000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ – Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice.
VŘ administrovala firma Universal Solutions s.r.o.
Zúčastnilo se 7 firem. Nabídku podalo 6 firem. 1 firma byla vyloučena.
Výsledné pořadí :
Nabídková cena bez DPH
8.990.078,45 Kč

1.

VKB stavby s.r.o.

2.

Šindler, důlní a stavební
společnost s.r.o.

10.236.342,75 Kč

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

10.718.066,29 Kč

4.

HYDRO & KOV s.r.o.

11.111.111,00 Kč

5.

BAK stavební společnost, a.s.

11.266.164,82 Kč

Návrh : Schválit na základě doporučení hodnotící Komise firmu VKB stavby s.r.o.,
Buk 51, 383 01 Prachatice, na provedení výše uvedené zakázky, která nabídla cenu
8990078,45 Kč bez DPH. S touto firmou uzavře starosta Smlouva o dílo.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Pošta PARTNER
-Česká pošta, s.p. podala Výpověď Smlouvy o nájmu prostor …… - k 31.8.2020

-předložen zápis z jednání zástupců České pošty a Obce Š.Hoštice – 13.5.2020 –
sjednán harmonogram úkolů, zajištění prací, ……
-pošta bude uzavřena od 20.8. do 1.9.2020, 2.9.2020 otevře pošta Partner
-obec zajistí : převod plynu, elektřiny, telefon, rekonstrukce prostor – rozvody el.,
podlahy, bílení, …. – zajistí starosta
-Česká pošta zajistí : vyklizení prostor, instalace nábytku a zařízení, proškolení
obsluhy, ……..
-hodiny pro veřejnost : dopoledne 7,30 – 10,00; odpoledne PO a ČT 14,30 – 16,30
-připravit pracovní smlouvu – zajistí starosta
-varianty nového uspořádání pošty – 2 návrhy
Návrh : Varianta č.2. Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019, účetní závěrka
PO ZŠaMŠ Š.Hoštice.
Všechny požadované dokumenty vyvěšeny na úřední desce i elektronické úřední
desce dne 11.5.2020, sejmuty 26.5.2020. Bez připomínek občanů. Byly elektronicky
zaslány zastupitelům.
Návrh : Schválit závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-Zastupitelům předložena účetní závěrka obce za rok 2019.
Návrh : Schválit účetní závěrku obce za rok 2019. Hlasování : 7 pro, schváleno
-Zastupitelům předložena účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice
za rok 2019. Návrh : Schválit účetní závěrku PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2019.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.KoPÚ Šumavské Hoštice
Žádost SPÚ o projednání a schválení aktualizovaného plánu společných zařízení.
Plán předložen zastupitelům.
Problém : C29 – navržena jako doplňková polní cesta – povrch – travnatý. Jedná se
o přístup k úpravně vody – do prudkého kopce. Nutná změna povrchu – nutný pevný
povrch, nejlépe asfaltový beton. Budeme navrhovat do priorit.
C7 – nutný asfaltový beton ?
C21 – neodpovídá povrch
C33 – již je – asfaltový beton
Plán je nutno upravit.
Návrh : Neschválit předložený návrh. Hlasování : 7 pro, schváleno
Předložen soupis nových pozemků ve vlastnictví obce.
Návrh : Schválit soupis nových pozemků. Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Zařazení obce do území působnosti MAS Šumavsko na období 2021-2027.
Připravuje se nové plánovací období 2021-2027 a tvorba nové strategie. Musí být
nově vymezeno území MAS – nutný souhlas měst a obcí se zařazením. Pak
možnost pro obec, neziskové org., podnikatele, …. z území obce využívat a čerpat
dotace z EU určené pro komunitně vedený rozvoj (CLLD).
Návrh : Souhlas se zařazením území obce do území působnosti MAS Šumavsko na
období 2021 – 2027.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Projekty 2020 – starosta informoval o probíhajících projektech a projektech, které
se brzy začnou realizovat. Dále informoval o financování jednotlivých projektů.
12.Vestavba učeben do podkroví č.p.22.
Připravena žádost o dotaci do PRV na MAS Šumavsko. Bohužel, projekt není
v souladu s MAP Vimperk, proto ji nemá smysl podávat. Nutno upravit v příští
aktualizaci MAP Vimperk – dát do souladu.
Možnosti : Žádost podat při případné další dotační výzvě a zopakovat VŘ –
realizovat celý projekt z rozpočtu obce. Platnost vysoutěžené cenové nabídky je 200
dnů. Rozhodnutí zatím odloženo.

13.Siréna na budově ZŠ.
V červenci bude vyměněna střešní krytina – možnost upravit stávající sirénu (dálková
obsluha) nebo nainstalovat jinou. Možnosti projednány s HZS pro Jihočeský kraj –
zasláno zastupitelům a starostovi SDH Š.Hoštice (foto, ceny, …).
Závěr SDH – p.Plechinger – ponechat stávající stav.
14.Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330060317/001 – „Kosmo – areál
ZD, kNN, p.Půbal“.
Stavba dokončena, již dříve jsme schválili Smlouvu o smlouvě budoucí.
Návrh : Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330060317/001 –
stavba Kosmo – areál ZD, kNN, p.Půbal. Hlasování : 7 pro, schváleno
15.Různé :
-fotbalové hřiště – provedena prohlídka firmou Český trávník – informace o
možnostech údržby, zaslána nabídka na nejnutnější práce. Závěr : objednáme
postřik proti dvouděložným plevelům
-rybník Kosmo (v lese) – informace starosty z dnešního jednání – nepovolená
stavba, bude řešit odbor ŽP MěÚ Vimperk; požadavek obce – nesmí se změnit
odtokové poměry v oblasti (dostatek vody v potoce, abychom měli vodu pro rybník
v Kosmě a nadále možnost vypouštění z ČOV)
-kominík – zatím si nevyzvedl seznamy, budeme urgovat
-opatrovnictví – info starosty
-Dodatek k nájemní smlouvě bytu č.6 v č.p.64 – prodloužení do 30.6.2021 –
zastupitelstvo bere na vědomí
-víceúčelový objekt č.p.10 – info starosty o průběhu stavby a námitce
-předložen Návrh na vyřazení knih v Obecní knihovně Šumavské Hoštice – připravily
pracovnice Městské knihovny Prachatice.
Návrh : Schválit předložený Návrh. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Udělalo se :
-Rekuperace v ZŠ
17.Diskuse : -----18.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
19.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :

Starosta :

Hlasování : 7 pro, schváleno

