Zápis z 36. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 8.2.2022
Přítomni : P.Fleischmann,V.Sedlák,J.Vincík,M.Koča,J.Plechinger,T.Hubáček
Omluveni : F.Koška

Občané : ----

Hosté : ----

1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík, J.Plechinger
Ověřovatelé zápisu : M.Koča, T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 6 pro, schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Vyhodnocení VŘ – Oprava MK K Markovcům
Osloveny 3 firmy. Všechny si vyzvedly ZD a podaly nabídku.
8.3.2022 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.
3
1364197,91 Kč
2.
1
1414477,96 Kč
3.
2
1453186,26 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 „Oprava místní komunikace K Markovcům“ se
společností VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice, IČO 02192012,
s nabídkovou cenou 1364197,91 Kč vč. DPH. Hlasování : 6 pro, schváleno
6.Vyhodnocení poptávkového řízení – Vybavení obchodu
Osloveny 3 firmy, kterým byla zaslána ZD. Všechny 3 podaly nabídku.
8.3.2021 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.
3
255488,11 Kč
2.
2
260770,73 Kč
3.
1
268918,87 Kč
Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy MARCCRAB
GASTRO CB s.r.o., Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2 a doporučuje
objednat vybavení u této firmy.
Návrh : Firmu MARCCRAB GASTRO CB s.r.o. na realizaci projektu „Nákup vybavení
prodejny v Šumavských Hošticích“ s nabídkovou cenou 255488,11 Kč vč.DPH.
Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Vyhlášení výběrových řízení.
Návrh : Vyhlásit VŘ na akce : a) ZTV na severovýchodním okraji obce Šumavské
Hoštice (TI); b) Výměna střešní krytiny kulturního domu Šumavské Hoštice.
Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.0632805149/LCD.
Předložen návrh – mění se výše úvěru, období čerpání, den konečné splatnosti.

Návrh : Schválit Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.0632805149/LCD ze dne
12.5.2020 (s ČS, a.s.). Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Územní plán Šumavské Hoštice.
Ukončeny KoPÚ na všech katastrech (Kosmo, Vojslavice, Škarez), území má nová
p.č., několik žádostí o změny ÚP Š.Hoštice, …. Je nutné zpracovat nový Územní
plán Šumavské Hoštice. Zpracovatel – jednáno s Ing.Arch.Pavelkovou (Ateliér
ARSPRO – tvořili stávající ÚP) – mají zájem. Zažádat o vypracování cenové nabídky.
Návrh : Schválit dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení nového územního plánu Šumavské Hoštice a schválit podle §
6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem byl MěÚ Vimperk, odbor
výstavby a územního plánování.
Hlasování : 6 pro, schváleno
Návrh : Určit v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele pana Petra Fleischmanna
pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ
Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace. Hlasování : 6 pro, schváleno
10.Pověření starosty k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR.
Dohoda připravena k podpisu na RO SZIF v Č.Budějovicích.
Návrh : Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí
dotace z PRV ČR – Vestavba učeben do podkroví objektu č.p.22 – družina (reg.č.
21/007/19210/231/106/001651).
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Usnesení Policie ČR ve věci poškození cizí věci (vandalství – poškození několika
obecních objektů) – ODKLÁDÁ SE – neznámý pachatel.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12.Projekt : Kosmo - Vodovodní přípojky k č.p.15 a 19.
Zahrnuje vybudování 2 nových přípojek (stávající vedou pod hlavní silnicí neopravitelné). Stačí Územní rozhodnutí – podklady zajistí starosta obce.
Návrh : Schválit realizaci projektu – „Kosmo - vodovodní přípojky k č.p.15 a 19“.
Hlasování : 6 pro, schváleno
13.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 2022) – zpracovány
na základě schváleného rozpočtu.
Návrh : Schválit předložené Smlouvy (splátkové kalendáře).
Hlasování : 6 pro, schváleno
14.Výjimka z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice pro školní rok 2022/2023.
Aby byla škola bez výjimky, muselo by ji navštěvovat 119 žáků. Přesné stavy budou
známy až v září. Předpoklad je 110-113 žáků.
Návrh : Schválit výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Š.Hoštice na školní rok 2022/2023.
Zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy (nadnormativní výdaje).
Hlasování : 6 pro, schváleno
15.Zpráva ČŠI.
Předložena zastupitelům.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ČŠI.
16.DP JČ kraje : Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje.
Nutné opravy požární zbrojnice v Š.Hošticích – okna, dveře, zateplení stropů, ….
Návrh : Podat žádost do DP JČ kraje Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí
Jihočeského kraje – Oprava požární zbrojnice v Šumavských Hošticích + zajištění
spolufinancování z rozpočtu obce.
Hlasování : 6 pro, schváleno
17.Žádost účetní obce – zvýšení příspěvku na stravné a jiná forma jeho využití.

Zjištěny možnosti.
Návrh : Schválit příspěvek na stravování 50,-Kč/odpracovaný den pro zaměstnance
obce. Proplacení vždy v následujícím měsíci. Účinnost od 1.1.2022.
Hlasování : 6 pro, schváleno
18.Různé :
-KIF pro rok 2022 – zjištěny další informace. Dotace max. 50%, proto nevyužijeme.
-Žádost Okresního soudu – spolupráce při zajištění doplnění přísedících Okresního
soudu v Prachaticích. V případě zájmu některého z našich občanů o tuto práci, je
tento volen naším zastupitelstvem.
-Veřejné osvětlení před bytovkami – současné světlo po provedených úpravách
vedení NN nebude funkční. Nové umístíme před bytovky – přívod elektřiny a
ovládání přes soukromé pozemky. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednat s majiteli.
-Přerušení dodávky el.energie . 8.3.2022 – velká část Š.Hoštic.
-Pronájem obecních pozemků – podmínky. DÚ pro zastupitele – nikdo nenavrhuje.
Starosta připraví do příštího jednání zastupitelstva vyhlášení „Záměru pronájmu
pozemků“.
-Pouť – 8.5.2022
19.Udělalo se :
-odečty vodoměrů + vystavení faktur
-podána žádost na MMR – TI na ZTV v Š.Hošticích
-podány 2 žádosti o dotace na JČ kraj–Vybavení prodejny a Oprava MK K Markovcům
20.Diskuse :
-p.Plechinger – umístění dopravního zrcadla na křižovatce „Na Nové“ – budou
zjištěny možnosti
-p.Vincík – reklamace zásněžek – špatná kvalita – zatím neuplatněna
21.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 6 pro, schváleno
22.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

