Zápis ze 42. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 13.9.2022
Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,M.Koča,T.Hubáček,V.Sedlák,J.Plechinger
Omluven : 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 - zpracovatel ÚP Šumavské Hoštice.
Oslovena Ing.Arch.Dana Pavelková – zpracovala stále platný ÚP.
Předložena nabídka – splnila podmínky zadání.
Návrh : Schválit firmu Architektonický ateliér ARSPRO (Ing.arch. Dana Pavelková),
Domoradická 87, 381 01 Český Krumlov, IČ 15786013 jako zpracovatele nového
územního plánu Šumavské Hoštice; cena : 396800,00 Kč bez DPH.
Hlasování : 6 pro, schváleno
6.My v tom Jihočechy nenecháme II
Dotační program JČ kraje – podpora seniorů a malých dětí.
Zastupitelé seznámeni s programem a podmínkami pro přidělení dotace.
Jestliže mají žadatelé získat podporu, musí se do programu přihlásit obec, ve které
mají trvalý pobyt.
Návrh : Schválit účast obce v DP JČ kraje My v tom Jihočechy nenecháme II; +
termín pro podání žádostí – do 30.11.2022. Hlasování : 6 pro, schváleno
7.Prodej pozemků určených k výstavbě RD.
Podány 2 žádosti. Záměr prodeje vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 18.8.2022,
sejmut z ÚD i elektronické ÚD dne 13.9.2022.
a)p.xxxxx, Š.Hoštice xx; žádost o pozemek p.č.835/8 v k.ú.Š.Hoštice o výměře 847
m2. Plně souhlasí s podmínkami prodeje (schváleny 9.8.2022).
Návrh : Schválit prodej obecního pozemku p.č.835/8 o výměře 847 m2
v k.ú.Š.Hoštice panu xxxxxxxx, Š.Hoštice xx; cena 1058750,00 Kč bez DPH; za
podmínek schválených 9.8.2022. Termín uhrazení kupní ceny – 15.10.2022.
Hlasování : 6 pro, schváleno
b)p.xxxxxxxx, Vyšovatka xx, žádost o pozemek p.č.835/7 v k.ú.Š.Hoštice o výměře
742 m2. Plně souhlasí s podmínkami prodeje (schváleny 9.8.2022).
Návrh : Schválit prodej obecního pozemku p.č.835/7 o výměře 742 m2
v k.ú.Š.Hoštice paní xxxxxxxxxx, Vyšovatka xx, 383 01 Prachatice; cena 927500,00
Kč bez DPH; za podmínek schválených 9.8.2022. Termín uhrazení kupní ceny –
15.10.2022.
Hlasování : 6 pro, schváleno
8.Pronájem části obecních pozemků p.č.1002 a p.č.999 v k.ú.Š.Hoštice – od
1.10.2022.
Záměr pronájmu vyvěšen na ÚD i elektronické ÚD dne 18.8.2022, sejmut z ÚD i
elektronické ÚD dne 13.9.2022.
Nájemce – p. xxxxxxxx, Š.Hoštice xx.
Návrh : ZO doporučuje starostovi obce uzavřít pachtovní smlouvu na pacht částí
obecních pozemků p.č.1002 a p.č.999 (přibližně 500 m2) v k.ú.Šumavské Hoštice –
paní xxxxxxxxxx – cena 500,- Kč/rok. Hlasování : 6 pro, schváleno
9.Informace z MAS Šumavsko :
6.9.2022 VH MAS – schválena strategie MAS, informace o projektech MAS, dotační
výzvy MAS,…… + založení ENERKOM Šumavsko, z.s. – bude se zabývat komunitní
energetikou na území MAS Šumavsko. Naše obec se jistě zapojí – využití střech
obecních objektů, …

(Žádost p.P.P. – pronájem střechy kulturního domu; odpověď – obec sama bude řešit
možnosti využití.)
10.Zimní údržba komunikací - zima 2022/2023.
Pan Pojsl a pan Hubáček mají i nadále zájem provádět zimní údržbu.
Návrh : Schválit p.Tomáše Hubáčka na zimní údržbu MK 2022/2023 (Vojslavice) –
cena 800,- Kč/h. bez DPH.
Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel, schváleno
-Schválit p.Františka Pojsla na zimní údržbu MK 2022/2023 (Š.Hoštice, Kosmo) –
cena 800,-Kč/h. (není plátce DPH)
Hlasování : 6 pro, schváleno
11.Zápis do obecní kroniky za rok 2021.
V současné době nemá obec kronikáře.
Zápis připravil a po schválení zapíše starosta obce.
Předložen návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2021. Doplněn o připomínky a
náměty.
Návrh : Schválit zápis do obecní kroniky za rok 2021 (zapíše starosta obce).
Hlasování : 6 pro, schváleno
12.Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování zákl.techn.infrastruktury
(s p.J.M.).
Návrh smlouvy předložen starostou obce. Hlasování : 6 pro, schváleno
13.Různé :
-výsledky žádostí o dotace : NSA (Kabina 21) – výsledky stále nevyhlášeny (termín
pro podání žádostí byl 31.8.2021)
-jednání s Pozemkovým úřadem v Prachaticích – seznámil starosta obce (začíná se
připravovat projekt na rybník u lesa; došlo k zaměření několika ob.komunikací –
jednáno s některými majiteli sousedních pozemků; účelová komunikace ve
Vojslavicích – projekt pozastaven – plynovod; účelová komunikace v Kosmě –
projektování zatím bez problémů)
-rybník Kosmo – vydáno stavební povolení (dotační titul ???)
-kaplička Kosmo – zvonění : poruchy, nefunguje; jednáno s firmou L.Hainz – připraví
nové zvonění
-audit EKO-KOM – kontrolován rok 2021 – bez chyb
-učebny v podkroví ŠJ – výsledek kontroly SZIF na místě – bez nedostatků –
proplacení - ???
-soutěž škol ve sběru papíru (Jihosepar) – naše ZŠ 1. místo v průměru na žáka
14.Zhodnocení volebního období 2018 – 2022.
Zhodnotil starosta obce.
Poděkování zastupitelům za práci.
15.Udělalo se :
-MK kolem autobusových zastávek
-MŠ – zastřešení vchodu
-veřejné osvětlení – 4 nová světla
-rozhlas – instalace hnízd a opravy
-vodovodní přípojky Kosmo
-před dokončením - hasičárna
16.Diskuse : ----17.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík
Hlasování : 6 pro, schváleno
18.Závěr
Zapsal :
Starosta :
Ověřovatelé zápisu :

