Zápis z 21. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 25.8.2020

Přítomni : P.Fleischmann, V.Sedlák, J.Vincík, F.Koška, M.Koča
Omluveni : J.Plechinger, T.Hubáček
Občané : 1
Hosté : --1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : M.Koča, F.Koška
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 5 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5. Zápis do obecní kroniky za rok 2019.
Návrh zápisu předložila kronikářka paní B.Koubová. Doplnění a úpravy dle
připomínek zastupitelů.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2019. Hlasování : 5 pro, schváleno
6.Rozpočtové opatření č.11/2020 – proplacení faktury za : Rekonstrukce ZŠ
Šumavské Hoštice (1403857,05 Kč vč.DPH).
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.11/2020. Hlasování : 5 pro, schváleno
7.Žádost paní Šarnerové – odkoupení obecního pozemku u jejího domu.
Zatím ho má pronajatý, oplocený. Přibližně 300 m2.
Byla seznámena s podmínkami. Když bude zastupitelstvo předběžně souhlasit
s prodejem, nechá zpracovat geometrický plán a ten poté předloží zastupitelstvu
k dalšímu jednání. Zastupitelům představeno v programu MISYS.
Návrh : Schválit budoucí možný prodej obecního pozemku paní Šartnerové.
Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel, schváleno (Toto rozhodnutí není souhlas
s prodejem.)
8.Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOC Š.Hoštice.
Nutno podat Žádost o evidenci akce na MZE – druhé kolo.
Žádost a další dokumenty jsou připraveny k odeslání.
Návrh : Schválit podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Dostavba kanalizace a
intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice“ z programu 129 303 – Podpora výstavby a
technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II. od Ministerstva
zemědělství.
Hlasování : 5 pro, schváleno
9.Kabelové zemní vedení NN.
V letech 2021 a 2022 plánujeme rekonstruovat povrchy MK v obci, proto bylo
jednáno s firmou E.ON o možnosti nahradit venkovní vedení NN kabelovým zemním
vedením.
Předloženo oznámení, že toto je možno provést (od č.p.37 k oběma výjezdům na
hlavní komunikaci směr Vimperk) + částečná kabelizace přípojky VN k trafostanici
Š.H. Obec + nová kabelová trafostanice (tam bychom museli odprodat část obecního
pozemku). Na náklady obce by byla provedena přílož kabelového vedení pro veřejné
osvětlení.
Návrh : Schválit podání žádosti o uložení stávajícího vedení NN do země ( od č.p.37
k výjezdům na hlavní komunikaci směr Vimperk a křižovatku u č.p.32).
Hlasování : 5 pro, schváleno
10.Žádost Mrázovi – změna územního plánu.
Manželé Mrázovi žádají o zařazení pozemků p.č.97 a 98/1 v k.ú.Š.Hoštice mezi
pozemky určené k zástavbě pro bydlení.
Obec má platný územní plán a zatím nepřipravuje zpracování nového či změnu ÚP.
Až po dokončení KPÚ Š.Hoštice – bude dokončena v roce 2021. Žádost bude
založena a po zahájení prací na novém ÚP předána zpracovateli.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11.Různé :
-Pošta PARTNER – starosta seznámil s postupem příprav. Bude otevřena 2.9.2020.
-info ZTV u bytovek – zahájeno územní řízení
-FORD – SDH – pozvánka na prohlídku od Fordu + po roce TP. Projednáno
s vedením SDH.
12.Udělalo se :
-Rekonstrukce ZŠ (střecha+kotle) – MMR
-podána žádost – kůrovec 2019
-oprava prasklého vodovodního potrubí v Kosmě (Kvint)
13.Diskuse : ----14.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 5 pro, schváleno
15.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :

Starosta :

