Zápis z 33. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 23.11.2021
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,F.Koška,J.Vincík,J.Plechinger,M.Koča,T.Hubáček
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.Rozpočtové opatření č.14/2021 – faktura za Víceúčelový objekt
Návrh : Schválit rozpočtové opatření č.14/2021. Hlasování : 7 pro, schváleno
6.Prodej části obecního pozemku – nově p.č.182/53 o výměře 22 m2 v k.ú.Š.Hoštice
(pozemek vznikl GP č.398-408/2021 oddělením z p.č.182/14).
Na pozemku bude stát nová trafostanice.
Záměr prodeje vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 27.10.2021, sejmut dne
23.11.2021. Bez připomínek občanů.
Návrh : Schválit prodej obecního pozemku p.č.182/53 o výměře 22 m2
v k.ú.Š.Hoštice – cena 5060,00 Kč. Kupující – EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno
Hlasování : 7 pro, schváleno
7.ZTV – probíhá zasíťování rozvody el.energie (firma Elektrostav pro firmu EG.D, a.s.
Zažádali jsme u EG.D o povolení přílože pro veřejné osvětlení – schváleno.
Objednáno u firmy Elektrostav.
MMR vypsalo DT Technická infrastruktura. Možno žádat o částku 150000,-Kč na 1
stavební pozemek.
Návrh : Schválit podání žádosti o finanční podporu z programu MMR, podprogram
„117D063 Technická infrastruktura“ na akci „ZTV na severovýchodním okraji obce“.
Hlasování : 7 pro, schváleno
8.Nabídka na koupi lesa – v k.ú.Š.Hoštice.
Předložena zastupitelům.
Závěr : Jednat s majitelkou lesa – 2 možnosti. Znovu projednáme na 34.zasedání
zastupitelstva – 7.12.2021.
9.Rybník Kosmo –utíká voda, nájemci nedokáží opravit.
Proběhlo jednání s Ing.Binderem a J.Šimákem. Předneseny 2 možné návrhy oprav
(Rekonstrukce celého rybníka – oprava celé výpusti).
Závěr : Do příštího jednání zastupitelstva připraví starosta bližší informace o
možnostech oprav – projedná s projektantem. Nájemci nastaví hradítka a alespoň
částečně napustí rybník.
10.Různé :
-ČOV a kanalizace – stav – letos se dokončí větev k Markovcům a doklidí se stavba;
příští rok se bude pokračovat ve výstavbě (poslední sběrač, čerpací stanice a výtlak)
-Učebny – dokončeny, zítra podáme žádost o kolaudaci
-Žádost – pojízdná masna (Harvalík) – příspěvek na rok 2021 – letos jsme již přispěli
částkou 2000,-Kč, příspěvek na příští rok bude součástí nového rozpočtu.
-kontrola FÚ – 2 dotace ze SFŽP (z roku 2015) – výsledek stále není znám
-dotace kůrovec 2020 – dostali jsme 65605,-Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.
-Vandalismus v obci – v noci ze 16. Na 17.11.2021 došlo k posprejování mnoha objektů
v obci (převážně obecní majetek – autobusové zastávky, plastové el.pilíře, na zahradě MŠ,

garáže, zeď u KD, opěrná zeď kolem MK na Škarez, studna, ….. + majetek EG.D a
Agrodružstva. Předáno Policii ČR. Odhadnutá škoda 15 – 20 tisíc Kč.
-Kronika obce – dlouholetá kronikářka paní Koubová po mnoha letech skončila. Náhrada
zatím není.
-KoPÚ Vojslavice – info z Pozemkového úřadu – před dokončením projekt na komunikaci
z Vojslavic směrem Škarez. Dnes proběhla konzultace – řešeny hlavně sjezdy na pozemky
(přítomen starosta a p.Hubáček). Do pololetí příštího roku bude vydáno stavební povolení a
pak se bude čekat na přidělení finančních prostředků na realizaci stavby.
(Kosmo – projektuje se komunikace z Kosma k Torýnům (na hranici katastru – napojení na
k.ú.Lštění).
-obchod ve Víceúčelovém domě – předložena kupní smlouva – vybavení (regály,…)

Zastupitelstvo bere na vědomí.
-Vánoční strom – ozdobila firma Pavla Váchy
- rozsvěcení – bez veřejnosti (protiepidemická opatření)
11.Udělalo se :
-Učebny – v prosinci kolaudace
-podzimní úklid
-kolaudace MK na návsi
-nainstalovány zásněžky v Kosmě
12.Diskuse : -----13.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 7 pro, schváleno
14.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

