Zápis z 25. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 09.02.2021
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,F.Koška,M.Koča,J.Plechinger,J.Vincík
Omluveni : ----Občané : ---Hosté : --1.Zahájení, přivítání zastupitelů, – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : M.Koča, T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 7 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022-2024.
Návrh vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne 18.12.2020, sejmut byl dne
03.01.2021. Bez připomínek občanů.
Za současné situace se těžko plánují příjmy i výdaje.
Návrh : Schválit předložený Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022-2024.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Schválení hospodářského výsledku ZŠaMŠ Šumavské Hoštice za rok 2020. Předloženo
hospodaření PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2020. Vysvětleny jednotlivé položky. Celkový HV
: + 432369,01 Kč. Předložena žádost ředitelky ZŠaMŠ P.Vaňkové – návrh rozdělení HV.
Návrh : Schválit kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice
za rok 2020: + 432369,01 Kč a rozdělení kladného hospodářského výsledku : 400000,00
Kč – rezervní fond; 32369,01 Kč fond - odměn.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Splátkové kalendáře s příspěvkovou organizací ZŠaMŠ Šumavské Hoštice. Předloženy :
Smlouva o úhradě výdajů na zajištění provozu školy a Smlouva o úhradě nadnormativních
výdajů na platy a odvody (obě na rok 2021) – zpracovány na základě schváleného
rozpočtu.
Návrh : Schválit předložené Smlouvy (splátkové kalendáře).
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.ZTV u bytovek – stav.
Starosta obce informoval o stavu příprav – vydáno územní rozhodnutí a požádáno o
stavební povolení. Připravena i schůzka s občany, kterých se stavba dotkne – nájemci
zahrádek. Proběhne, až její uspořádání umožní hygienická situace.
-Energosítě Prachatice – předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – stavba „Šumavské Hoštice – ZTV u bytovky čp. 79“. S EG.D, a.s. (nový název
pro E.ON Distribuce) – síť technického vybavení (elektřina).
Návrh : Uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba
„Šumavské Hoštice – ZTV u bytovky čp. 79“ č. PI-001030062116/003-SECB.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.KoPÚ Šumavské Hoštice.
Starosta informoval o stavu KoPÚ. 3.2.2021 se mělo uskutečnit závěrečné jednání.
Vzhledem k nouzovému stavu a prevenci šíření COVID-19 bylo zrušeno a účastníci byli
obesláni korespondenčně. Všem zaslán dopis, ve kterém byl popsán průběh KoPÚ
Šumavské Hoštice – předložen zastupitelům. Obec ještě dostane konečný Soupis nových
pozemků (čeká se na vyjádření 1 účastníka). Celý proces by měl být dokončen v tomto
roce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10.Dostavba kanalizace a vodovodu.
Předložena konečná verze, vypracovaná firmou VAK Projekt (dle našich návrhů a
připomínek). Tato rozeslána příslušným orgánům k vyjádření. Pak bude zažádáno o
stavební povolení.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11.Odpady.
Na konci roku 2020 schválen nový Zákon o odpadech. Zavádí tzv. třídící slevu –
v roce
2021 zákonná sazba 500,-Kč/t odpadu na skládce – bude platit do hmotnosti 200 kg na 1
občana (nyní 425 x 0,2 = 85 t), po vyčerpání 800,-Kč/t. V roce 2020 jsme uložili na skládce
92,35 t. V dalších letech se bude tato sazba zvyšovat.
Rok 2021 v naší obci :
TKO : odvezeno 92,35 t; odvoz – 83487,-Kč; skládka – 130074,-Kč
Sběrný dvůr Vimperk : 33002,-Kč
Plasty : vyvezeno 319 kontejnerů; 8,83 t; placeno 101430,-Kč
Sklo : vyvezeno 5,47 t; 19 kontejnerů; placeno 4807,-Kč
Papír : vyvezena 7 x sběrna; 9,86 t; placeno 0,-Kč
Železo : vyvezeno 6 kontejnerů; 0,205 t; placeno 4963,-Kč
Příjem od EKO-KOM : 69989,-Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12.Granty KÚ.
Vyhlášeno 2.kolo dotačních programů – m.j. Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací. Máme připraven projekt „Obnova místní komunikace Na návsi“, vč. Souhlasu
s provedením ohlášené stavby.
Můžeme požádat o dotaci. Zastupitelům DP a projekt představen.
Návrh : Podat žádost do tohoto dotačního programu. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.Různé :
-žádost p. ……….. (v zastoupení opatrovníka Obce Š.Hoštice) – zdroj vody–vybudován.
Dar p. ………… (Škarez …)–pořízení zdroje pitné vody (dle usnesení č.11)–50000,-Kč
(30000,- Kč + 4 osoby x 5000,- Kč). Zastupitelstvo bere na vědomí.
-dotace kůrovec 2019 – proplaceno MZE 306000,-Kč (kráceno o 25% - všem)
-E.ON – přeložení nadzemního vedení pod zem – připravuje se projekt (firma Elektroinvest
Strakonice) – proběhly konzultace. Zastupitelům představen první návrh řešení.
-info – Intenzifikace ČOV a kanalizace …. – v současné době práce stojí. Začne se
pracovat, až to dovolí klimatické podmínky. Připravena setkání s občany, kterých se projekt
týká – jejich napojení na kanalizaci a ČOV (až je umožní hygienická opatření).
-info–Víceúčelový objekt–seznámil starosta obce.Příprava podmínek pronájmu obec. bytů.
-BABYBOX Prachatice – bude uveden do provozu 8.3.2021. Provozovatelé těchto boxů
požádali o dar na jeho pořízení (případně další).
Návrh : Přispět částkou 2000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, schváleno
-žádost Penzionu Horský statek, Vojslavice 1 – umístění směrových tabulí v místní části
Kosmo (u hlavní silnice).
Obec nepovoluje. Vydáme vyjádření – souhlas s jejich umístěním pro příslušné orgány a
vlastníka pozemků (SÚS JČ kraje).
14.Udělalo se :
-odpočty vodoměrů - faktury
15.Diskuse :
-p.Hubáček – nesvítí 1 světlo ve Vojslavicích – bude opraveno v březnu (v současné době
není k dispozici plošina). Stejný problém je i u 1 světla v Š.Hošticích.
16.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 7 pro, schváleno
17.Závěr
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

