Zápis z 28. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 18.05.2021
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,F.Koška,M.Koča,J.Vincík,J.Plechinger,T.Hubáček
Omluven : ----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
Dostavil se J.Plechinger.
5.Závěrečný účet obce za rok 2020.
Všechny požadované dokumenty včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 (bez chyb a nedostatků) vyvěšeny na úřední desce i
elektronické úřední desce dne 29.4.2020, sejmuty 18.5.2020. Bez připomínek
občanů. Byly elektronicky zaslány zastupitelům.
Návrh : Schválit závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Účetní závěrka obce za rok 2020.
Zastupitelům předložena účetní závěrka obce za rok 2020.
Návrh : Schválit účetní závěrku obce za rok 2020. Hlasování : 7 pro, schváleno
Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2020.
Zastupitelům předložena účetní závěrka přísp.org. ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2020.
Návrh : Schválit účetní závěrku PO ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2020.
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.Smlouva o zřízení věcného břemene č. : PI-014330064839/003 s EG.D, a.s.
Předložena Smlouva č. PI-014330064839/003 připravená firmou EG.D, a.s. –
„Škarez – úprava sítě NN, u čp. 9 a 8“ (nové kabelové vedení).
Návrh : Schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. : PI014330064839/003 s EG.D, a.s.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Podmínky pronájmu bytů – žádost o byt.
Zpracován návrh žádosti – zaslán k připomínkování zastupitelům.
Vypracován po konzultacích s MěÚ Vimperk a na základě vzorů různých měst a obcí.
Připomínky zaslal F.Koška – projednáno, vysvětleno.
Návrh : Schválit předloženou žádost na přidělení obecního bytu.
Hlasování : 7 pro, schváleno
9.Výjimka z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice pro školní rok 2021/2022.
Aby byla škola bez výjimky, muselo by ji navštěvovat 119 žáků. Přesné stavy budou
známy až v září. Předpoklad je 113 žáků (vychází víc, než jde do 1.ročníku, další
přechází na víceleté gymnázium nebo jinou školu, ….).
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok 2021/2022.
Zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy (nadnormativní výdaje).
Hlasování : 7 pro, schváleno
10.Společný nákup energií na roky 2023 a 2024 – obce Mikroregionu Vlachovo Březí
a jejich příspěvkové organizace.
Zastupitelům zaslány informace, které zazněly na členské schůzi Mikroregionu

(+ podkladový graf) – zpracovala firma eCENTRE. Zapojí se většina obcí. Nyní
máme uzavřené smlouvy ze společného nákupu na roky 2021 a 2022.
Proběhla kontrola odběrných míst. Doplněna nová OM (Pošta, klubovna).
Návrh : Schválit v návaznosti na usnesení č.9 schváleného dne 12.7.2019 v rámci
výkonu samostatné působnosti účast ve sdruženém nákupu elektrické energie a
zemního plynu pro obec Šumavské Hoštice včetně příspěvkové organizace ZŠaMŠ
Šumavské Hoštice prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi v průběhu
trvání aktuální smlouvy v jakémkoli vhodném termínu, který se řídí vývojem ceny
komodity na trhu. Podkladem pro volbu vhodného termínu bude vždy graf
objektivního vývoje ceny poskytnutý makléřem. Rozhodnutím o vhodnosti termínu
tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce.
Hlasování : 7 pro, schváleno
11.Ford – možnost využití pro občany.
Po 5 letech skončila udržitelnost projektu – možnost využít i pro potřeby občanů.
Podmínka – řidič obce a jeho čas.
Návrhy : 1. Cena 10,- Kč/1 km + 160,-Kč/h. (obsluha); 2. Cena 8,- Kč/1 km + 160,Kč/h. (obsluha). Ceny bez DPH. Hlasování : 1.návrh – 3 pro; 2.návrh – 4 pro.
Schválen 2.návrh.
12.Prodloužení kanalizace a vodovodu – stav.
Vydáno stavební povolení – čeká se na nabytí právní moci. Dopracovává se
prováděcí dokumentace. Po vypracování rozpočtů možno vyhlásit VŘ.
Návrh : Pověřit starostu vyhlášením VŘ. Hlasování : 7 pro, schváleno
13.ZTV u bytovek – stav.
Dnes proběhla schůzka s nájemci zahrádek (starosta a místostarosta). Probrány
další možnosti. Minimálně ještě v roce 2022 mohou všichni užívat.
Do konce června bude vypracována prováděcí dokumentace – pak VŘ. Realizace
2022.
Firma EG.D a.s. má vydán územní souhlas na zasíťování jednotlivých pozemků
v rámci ZTV – realizace srpen – říjen. U několika zahrádek dojde k posunutí plotu a
budou pokáceny 4 smrky.
14.Stav žádostí o dotace :
Kraj – Obnova MK Na návsi – bude rozhodnuto tento čtvrtek
-Vybavení prodejny – nevyšlo
-POV Jč kraje-Technika na údržbu zeleně–zřejmě dostaneme požadovaných
160000,-Vybavení ZŠ – 2.žádost v pořadí nebude podpořena (nedostatek fin.pr.)
MMR – podány 2 žádosti – MK kolem autobusových zastávek a Rekonstrukce
kulturního domu-střecha a zateplení (celkem 3600 žádostí na více než 10 miliard –
rozdělují 2,6 miliardy) – výsledky budou zveřejněny 31.5. po 14.hodině
MAS – podána žádost na učebny v podkroví ŠJ – výsledky na konci června
15.Pošta Partner – informace o současném stavu.
Zaměstnankyně v pracovní neschopnosti. Zajištěn zástup z Pošty Partner Lažiště
(omezena otevírací doba).
-Nabídka spolupráce se společností Ister servis – umístění stojanu s pohledy,
blahopřáními, ….. na naší poště – komisní prodej. Tento sortiment na poště chybí.
Závěr – pověřit starostu jednat s firmou o podmínkách umístění stojanu s tímto
sortimentem. Hlasování : 7 pro, schváleno
16.Zápis do obecní kroniky za rok 2020.
Připravila kronikářka paní B.Koubová. Seznámil V.Sedlák – provedena mírná
doplnění.

Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2020. Hlasování : 7 pro, schváleno
Paní kronikářka B.Koubová již nebude dále pokračovat v této činnosti. Zastupitelstvo
děkuje za dlouholetou práci.
Nutno hledat nástupce.
17.Různé :
-Učebny v podkroví č.p.22 – podána žádost o dotaci – splňuje podmínky.
Vysoutěžena firma – HM Pro. V případě přidělení dotace bude projekt realizován –
začátek prací – konec června.
-KoPÚ Š.Hoštice – vydáno Rozhodnutí –sejmuto z úřední desky 17.5.2021.
18.Udělalo se :
-úpravna vody – vyčištěna meziakumulační nádrž (SDH)
-vyměněn ventilátor v provzdušňovací věži
-ČOV – vývoz kalu
-obecní les – vysázeno přes 3000 stromků
-dodána technika na údržbu zeleně – nový traktor, křovinořez, mot.pila, …
19.Diskuse : -----20.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 7 pro, schváleno
21.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

