Usnesení z 36. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 8.2.2022
Usnesení č.36
1.ZO schvaluje :
-splátkový kalendář se ZŠaMŠ Š.Hoštice na rok 2022 – provozní náklady
-splátkový kalendář se ZŠaMŠ Š.Hoštice na rok 2022 – nadnormativní výdaje
-uzavření Smlouvy o dílo 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
-firmu Marccrab na realizaci projektu „Nákup vybavení obchodu v obci Šumavské
Hoštice“ s nabídkovou cenou 255488,11 Kč vč.DPH
-Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.0632805149/LCD ze dne 12.5.2020 (s ČS, a.s.)
-Podání žádosti do DP JČ kraje Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí JČ kraje –
Oprava požární zbrojnice v Šumavských Hošticích + zajištění spolufinancování projektu
z rozpočtu obce
-vyhlášení VŘ – POV – střecha KD a ZTV Š.Hoštice
-projekt – Kosmo - vodovodní přípojky k č.p.15 a 19
-příspěvek na stravování pro zaměstnance obce ve výši 50,- Kč/odpracovaný den
-termín pouti – 8.5.2022
-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 schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního
zákona, aby pořizovatelem byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

2.ZO 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)

3.ZO bere na vědomí :
-Usnesení Policie ČR – odložení případu – poškození cizí věci - vandalství (neznámý
pachatel)
-Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ČŠI

4.ZO ruší : -----5.ZO určuje : 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

……….…………………......
starosta

………………………………..
místostarosta

