Zápis z 26. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 23.03.2021
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,T.Hubáček,F.Koška,M.Koča,J.Vincík
Omluven : J.Plechinger
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 : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Vyhodnocení VŘ – Obnova MK Na návsi.
Osloveny 4 firmy. Všechny si vyzvedly ZD a podaly nabídku.
9.3.2021 komise pro otevírání obálek tyto otevřela a všechny byly předány k hodnocení.
Hodnotící komise nabídky vyhodnotila podle daných kritérií a předkládá zastupitelstvu :
Pořadí
Uchazeč č.
Cena vč.DPH
1.
4
1562042,36 Kč
2.
2
1681090,76 Kč
3.
3
1693191,89 Kč
4.
1
1699019,00 Kč
Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy VKB stavby s.r.o., Buk 51,
383 01 Prachatice a doporučuje uzavřít SOD s touto firmou.
Návrh : Uzavřít SOD na akci „Obnova místní komunikace Na návsi“ se společností VKB
stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice, IČO 02192012, s nabídkovou cenou 1562042,36
Kč vč. DPH. Projekt bude realizován v případě úspěšné žádosti o dotaci, jestliže
zastupitelstvo nerozhodne jinak.
Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Vyhodnocení VŘ – Nákup techniky na údržbu zeleně v obci (traktor, křovinořez, motorová
pila, nástavec s pilou).
Osloveny 3 firmy, kterým byla zaslána ZD. Všechny 3 podaly nabídku.
9.3.2021 komise pro otevírání obálek tyto otevřela a všechny byly předány k hodnocení.
Hodnotící komise nabídky vyhodnotila podle daných kritérií a předkládá zastupitelstvu :
Pořadí
Uchazeč č.
Cena vč.DPH
1.
2
255397,00 K4
2.
1
256889,00 Kč
3.
3
257379,00 Kč
Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy HOBBYTECH, spol. s r.o.,
Šumavské Hoštice 97, 384 71 Šumavské Hoštice a doporučuje objednat techniku u této
firmy.
Návrh : Firmu Hobbytech, spol. s r.o., Šumavské Hoštice 97, IČO 60850850 na realizaci
projektu „Nákup techniky na údržbu zeleně v obci Šumavské Hoštice“ s nabídkovou cenou
255397,00 Kč vč.DPH.
Hlasování : 6 pro, schváleno
7.MAS Šumavsko – vyhlášení 7.výzvy do PRV.
Výzva bude vyhlášena na začátku dubna. Máme připraven projekt Vestavba učeben
do podkroví objektu č.p.22, Šumavské Hoštice.
Probíhá VŘ – Universal Solutions s.r.o.. Tato firma připraví i žádost o dotaci.
Návrh : Schválit podání žádosti o dotaci do 7.výzvy PRV – FICHE 7 na akci „Vestavba
učeben do podkroví objektu č.p.22, Šumavské Hoštice“ – MAS Šumavsko.
Hlasování : 6 pro, schváleno

8.ZTV u bytovek – stav.
Starosta obce informoval o stavu příprav – vydáno stavební povolení (čeká se na nabytí
právní moci).
Připravena i schůzka s občany, kterých se stavba dotkne – nájemci zahrádek. Proběhne,
až její uspořádání umožní hygienická situace.
V tomto roce – realizace VŘ na dodavatele stavby. V roce 2022 – výstavba ZTV.
9.KoPÚ Šumavské Hoštice.
Zastupitelstvu předložen soupis nových obecních pozemků a soupis nároků v rámci KoPÚ
Šumavské Hoštice – nutno schválit.
Všechny pozemky vyznačeny v mapě.
Návrh : Schválit soupis nových obecních pozemků a soupis nároků v rámci KoPÚ
Šumavské Hoštice.
Hlasování : 6 pro, schváleno
10.KoPÚ Kosmo – výběr komunikací k realizaci.
Pozemkový úřad požaduje stanovení 3 prioritních komunikací, které budou připravovány
k realizaci (projektová činnost, …..).
Návrh : Schválit 3 komunikace k realizaci v rámci KoPÚ Kosmo - C1 (k Torýnům), C4
(napojení na Lštění), C6 (chata).
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Zpráva z Městské knihovny Prachatice – hodnocení naší knihovny.
Předložena zastupitelům.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12.Různé :
-info–Víceúčelový objekt–seznámil starosta obce.
Výběr podlahové krytiny do bytů, dlažeb a obkladů – představeny vzorky – proveden výběr
(popsáno na vzorcích).
Předložen návrh podmínek pronájmu obecních bytů – nutno ještě doplnit.
-pouť – nebude, nepovolují hygienická opatření
-ZŠ – zakoupení schodolezu pro handicapovaného žáka – 100% dotace z MŠMT
13.Udělalo se :
-veřejné osvětlení – opravy Š.H. a Vojslavice
-vrty – výměna čerpadla v horním vrtu
-úpravna vody – oprava provzdušňovací věže
14.Diskuse : -----15.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 6 pro, schváleno
16.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

