Informace z jednání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě
ze zasedání č.6 ze dne 17.05.2012.
Přítomni: Martin Madej, Alžběta Schwarzová, Miroslav Kutlák, Slavomír Čurda, Jiří Václavík,
Robert Koritar, Karel Krčál, Milada Ottová
Nepřítomen: Petr Anderle, Miroslav Kutlák, Jiří Václavík
Hosté: pan Novák a pan Böhm, jednatelé společnosti Sunebono, pan Peroutka (sběrný dvůr)
1.
Schválení programu
č. usnesení : 6/1/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje následující program zasedání:
1) Schválení programu
2) Různé (prostor pro připomínky a náměty občanů)
3) Sběrný dvůr
4) Informace o záměru společnosti Sunebono – větrné elektrárny
5) Pronájem pozemku parc.č.101 v k.ú. Hořice na Šumavě
6) Pronájem pozemku parc.č. 809/19 a 809/20 v k.ú. Hořice na Šumavě
7) Prodej pozemku parc.č.st. -365 v k.ú. Hořice na Šumavě
8) Hořické kulturní léto
9) Žádost o splátkový kalendář
10) Různé
Hlasování : počet hlasů pro: 6 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
2.
Různé (prostor pro připomínky a náměty občanů)
Nebylo připomínek ani námětů.
3.
Sběrný dvůr
Starosta seznámil zastupitele s panem Peroutkou a se záměrem, respektive možností
vybudovat sběrný dvůr. Pan Peroutka odprezentoval zastupitelům, za jakých okolností je zde
možnost vybudování tohoto sběrného dvora i s možností získání 90% dotace.
Byla vedena pouze informativní diskuse a usnesení nebylo přijímáno.
4.
Informace o záměru společnosti Sunebono – větrné elektrárny
Starosta seznámil zastupitele s panem Petrem Novákem a panem Marianem Böhmem
jednateli společnosti Sunebono s.r.o., která již dříve předložila svůj záměr výstavby větrných
elektráren. Jednatel pan Novák odprezentoval vizi společnosti.
Byla vedena pouze informativní diskuse a usnesení nebylo přijímáno.
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5.
Pronájem pozemku parc.č.101 v k.ú. Hořice na Šumavě
č. usnesení : 6/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě doporučuje starostovi pronajmout pozemek parc.č.
101 v k.ú. Hořice na Šumavě o výměře 505 m2 za 1,- KČ/m2/rok na dobu neurčitou.
Hlasování : počet hlasů pro: 6 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
6.
Pronájem pozemku parc.č. 809/19 a 809/20 v k.ú. Hořice na Šumavě
Zastupitel Čurda odešel v 18:10 hodin. Starosta konstatoval, že z celkového počtu 9ti členů
zastupitelstva je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné.
č. usnesení : 6/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě doporučuje starostovi pronajmout část pozemku
parcely parc.č. 809/19 a 809/20 v k.ú. Hořice na Šumavě za 1,- KČ/m2/rok na dobu
neurčitou.
Hlasování : počet hlasů pro: 5 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
Zastupitel Čurda se vrátil v 18:13 hodin. Starosta konstatoval, že z celkového počtu 9ti členů
zastupitelstva je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné.
7.
Prodej pozemku parc.č.st. -365 v k.ú. Hořice na Šumavě
Zastupitelka Ottová odešla v 18:14 hodin. Starosta konstatoval, že z celkového počtu 9ti
členů zastupitelstva je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tímto
usnášeníschopné.
č. usnesení : 6/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej parcely parc.č.st. -365 v k.ú. Hořice
na Šumavě o výměře 29 m2, za 100,- Kč/m2.
Hlasování : počet hlasů pro: 5 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
Zastupitelka Ottová se vrátila v 18:16 hodin. Starosta konstatoval, že z celkového počtu 9ti
členů zastupitelstva je přítomno 6
členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tímto
usnášeníschopné.
8.
Hořické kulturní léto
Starosta seznámil zastupitele s programem hořického kulturního léta a s prozatím hrubými
odhady cen jednotlivých vystoupení. Dal návrh, aby pro Hořické občany starší 15 let byla
sleva 50% pouze v předprodeji a děti na dětské představení Michala Nesvadby v předprodeji
zdarma. Na místě by se již vstupenky prodávaly za jednotnou, tímto zápisem určenou cenu.
S tímto zastupitelé vyslovili souhlas. Zastupitelé se dále dohodli na těchto cenách vstupného:
Patrola, kapela na „Hořickou slavnost“ (30.06.2012) - vstup zdarma
Doubravanka (06.07.2012) - vstup 80,- Kč (předprodej pro Hořické 40,- Kč)
Ringo Čech (21.07.2012) + vystoupení DS Samodiv - vstup 280,- Kč na místě, 190,- Kč
v předprodeji, pro Hořické 140,- Kč v předprodeji.
Michal Nesvadba (22.07.2012) – vstup 100,- Kč, pro Hořické občany 50,- Kč, pro Hořické děti
v předprodeji zdarma
Rockfest (28.07.2012) – vstup 100,- Kč, pro Hořické v předprodeji 50,- Kč.
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č. usnesení : 6/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje program Hořického kulturního léta 2012.
Pro hořické občany zastupitelstvo schvaluje slevu na vstupném ve výši 50%. Pro hořické
děti je vstup na představení Michala Nesvadby zdarma. Tyto slevy je možné uplatnit pouze
v předprodeji na obecním úřadě v Hořicích na Šumavě.
Hlasování : počet hlasů pro: 6 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
9.
Žádost o splátkový kalendář
č. usnesení : 6/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje, aby pan …… splácel dlužní nájemné ve
výši 46.620,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 800,- Kč měsíčně, počínaje
měsícem červen 2012 do úplného zaplacení. V případě neuhrazení jedné splátky v řádném
termínu, stává se splatným celý zbytek dluhu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem dohody mezi obcí jako věřitelem a panem …… jako dlužníkem za výše uvedených
podmínek.
Hlasování : počet hlasů pro: 5 počet hlasů proti: 1 zdržel se hlasování: 0
proti: Slavomír Čurda

Martin Madej
starosta obce Hořice na Šumavě

Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. Podle §
95 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. „Zákon o obcích“, je zápis (jeho plné znění), z jednání
zastupitelstva, k nahlédnutí na obecním úřadě. Dle tohoto zákona, mohou do zápisu nahlížet
občané obce, fyzické osoby – vlastníci nemovitostí a cizí státní příslušníci, s trvalým pobytem
na území obce. Pro veřejnost je k dispozici tato Informace ze zasedání ZO, ve které jsou
podle „Zákona o ochraně osobních údajů“ 101/2000 Sb., veškeré osobní údaje redukovány,
nebo anonymizovány.
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