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ZASTUPITELSTVO č. 13 z 25. 10. 2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 13/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat část parcely parc.č. 134/5 označené dle GP
č.398-132/2012 jako parcela parc.č. 134/5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře
2.362 m2, a část parcely parc.č. 133/1 v k.ú. Hořice na Šumavě obec Hořice na Šumavě, označené dle GP
č.398-132/2012 jako parcela parc.č. 133/3 o výměře 1.540 m2. Pozemek je dle platného Územního plánu
obce Hořice na Šumavě určen k nízkopodlažní výstavbě. Minimální cena pozemku je 150,- Kč za 1 m2 a
uhrazení nákladů s tím spojené.
č. usnesení : 13/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat dům občanské vybavenosti č.p. 46 včetně
parcely parc.č.st. -46/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 13/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat část parcely parc.č. 809/5 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle přiloženého zákresu.
č. usnesení : 13/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/12 v příjmech i ve výdajích
239.050,- Kč.
č. usnesení : 13/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s opravou této komunikace v rozsahu nezbytně nutném, dle
finančních možností obce.
č. usnesení : 13/7/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě stanovuje cenu vodného a stočného na rok 2013 ve výši vodné 27,48
Kč bez DPH a stočné 27,75 Kč bez DPH. Cena zůstane na úrovni roku 2012.
č. usnesení : 13/8/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodat část pozemku parc.č. 807/1 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 385-365/2011 označenou jako parc.č. 807/7 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 1.291 m2. Pozemek je dle platného Územního plánu obce
Hořice na Šumavě určen k nízkopodlažní výstavbě. Minimální cena pozemku je 200,- Kč za 1 m2 a
uhrazením nákladů s tím spojené.
č. usnesení : 13/9/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje nákup CD přehrávače pro účely ozvučení tělocvičny.
č. usnesení : 13/10/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje revokaci usnesení č. 3/4/2012 z 3. zasedání ZO ze dne
01.03.2012.

ZASTUPITELSTVO č. 14 z 30. 10. 2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 14/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem nebytových prostor – restaurace U pranýře
v domě č.p. 6 v Hořicích na Šumavě za účelem provozování hostinské činnosti včetně služeb stravovacích
panu Pflegerovi Radimovi, za nájemné 3.500,- Kč měsíčně s tím, že náklady na provoz (elektrika, voda,
topení, úklid) hradí nájemce. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců od
1.11.2012 s tím, že nájemné bude hradit od 1.12.2012. Movité vybavení bude poskytnuto bezplatně –
výpůjčka. Podmínkou je řádný provoz teplé kuchyně po celou dobu trvání nájmu.

VOLNÝ POHYB PSŮ
Vážení spoluobčané,
od začátku roku 2012 jsme na obecním úřadě zaznamenali znatelný nárůst stížností na volně pobíhající psi.
Došlo i k útoku volně pobíhajícího psa na druhého, který byl veden řádně na vodítku a podobně. Obec
většinu stížností řešila v rámci „dobrých vztahů“ ponejvíce domluvou s majiteli takto pobíhajících psů, ale
zároveň jsme již byli nuceni i dva psy umístit do útulku v Českém Krumlově a probíhalo jedno šetření
veterinární správou. Proto považuji za nutné všechny občany Hořic upozornit na nutnost dodržovat Obecně
závaznou vyhlášku s tím, že sankce při jejím porušování mohou být i velmi citelné a mohou být řešeny i
orgány „mimo obec“. Majitelé psů, věnujte prosím následujícím řádkům náležitou pozornost.
Jestliže tedy dojde k tomu, že majitel psa poruší naši Obecně závaznou vyhlášku tím, že nechá volně
pobíhat psa po obci, můžeme psa nechat odchytnout, převézt do útulku a majitele vyzvat k jeho vyzvednutí
a uhrazení obci vzniklých nákladů a zároveň jej řešit pro spáchání přestupku v souvislosti s již citovanou
vyhláškou obce. Když by však tento majitel nereagoval, psa si nechtěl vyzvednout, nebo by se „psa zřekl“ a
chtěl přenést břímě placení pouze na obec, je možné použít § 6 Zákona 246/92 Sb. Na ochranu zvířat proti
týrání. Zde je mimo jiné uvedeno: „Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat“.
V tomto případě tedy lze důvodně předpokládat, že majitel se tímto chováním dopustil porušení zákona č.
246/92 Sb. „opuštěním zvířete“, a potom je zde zákonem určená sankce až do výše 50.000,- Kč. Zároveň
toto již neřeší obec, ale na její podnět pro porušení zákona toto řeší Státní veterinární správa společně
s příslušným odborem životního prostředí.
Porušení Obecně závazné vyhlášky je opravdu „pouze“ přestupkem, který řeší ve své kompetenci sama
obec, ale porušení výše citovaného zákona již obec samostatně řešit nemůže a hrozí mnohem vyšší sankce.
A ještě připojuji pár výpočtů podle nyní platných ceníků a citaci z Obecně závazné vyhlášky:
Psí útulek Český Krumlov - základní poplatky:
Odchytová služba si účtuje 9,50 Kč za 1 km – v případě Hořic na Šumavě je to cca:
2 x 17km x 9,50 Kč
= 323,- Kč
+ samotný odchyt psa
= 200,- Kč
+ vstupní veterinární prohlídka
= 80,- Kč
+ denní sazba pobytu psa
= 145,- Kč
Minimální náklady při odchytu
= 748,- Kč
Další náklady:
po týdenní karanténě přeočkování = 250,- Kč
První týden by tedy stál:
323 + 200 + 80 + (7 x 145) + 250
= 1.868,- Kč
Obec Hořice na Šumavě vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, ve které je mimo jiné:
Článek 6 – Povinnosti vyplývající z chovu drobných zvířat.

1)
2)

3)
4)
5)

Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu a veřejný
pořádek obce a všech jejích částí.
Na veřejném prostranství, specifikovaném v čl.2, odst. 2* je zakázáno volné pobíhání psů,
hospodářských zvířat; pes musí být veden na vodítku. Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této
vyhlášky rozumí následující druhy zvířat: skot, prase, kůň, koza kur domácí, kachna, krůta a husa.
Pes pohybující se na veřejném prostranství bez doprovodu svého chovatele může být odchycen a
umístěn v útulku pro psy.
Chovatel zvířete – osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit nečistotu způsobenou
zvířetem na veřejném prostranství
Není povoleno venčení zvířat na sportovních a dětských hřištích a pískovištích.

*
Pro účely této vyhlášky se rozumí veřejným prostranstvím prostranství ve smyslu ustanovení § 34
zákona 128/200 Sb. O obcích (obecní zřízení), tj.: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Petr Tröster

MASOPUST HOŘICE NA ŠUMAVĚ
V sobotu 20. října se v sále KD konala oslava 20. výročí založení „Hořického Masopustu“, na které byly
předány některým našim členům a příznivcům pamětní listy, které si osobně převzali: Ing. Miroslav Čunát,
tehdejší starosta obce, pan Zdeněk Hüttner st., pan Sláva Novák, pan Karel Lexa, paní Jarmila Zahradníková,
pan Pavel Podlaha, pan Jan Harenčák, paní Dáša Blažencová, a hořickým hasičům bude pamětní list předán
při nejbližší příležitosti. Hořického „Oskárka“ převzali za organizaci a režii Masopustu pan Karel Krčál, za
zpracování a přípravu jubilejního videa paní Gábina Koritarová. Dále byla vyhodnocena nejlepší maska
dvacetiletí masopustu – maska starého dědka, kterou nosil pan Petr Jirák (tehdy mu bylo 11 let) a
nejnápaditější masky celého masopustu, které nosily slečny Lucie Kavanová, Nikola Doubravová a Silva
Hezoučká. Večera se zúčastnila pro nás velmi milá návštěva z Benešova nad Černou, která převzala pamětní
list za pomoc při založení „Hořického Masopustu“ a také ocenění pro pana Špergra, jejich tehdejšího
velitele hasičů, který se večera nemohl zúčastnit. Samozřejmě je ještě mnoho lidí, kteří si zaslouží ocenění a
uznání. Všem ještě jednou děkujeme.
Pozvání na slavnostní večer přijali i „masopusťáci“ z Černé v Pošumaví, kteří letos pořádali masopust za naší
malé pomoci, kterým přejeme, aby jim to vydrželo alespoň jako nám. Vzpomněli jsme také na naše
kamarády, kteří již nejsou mezi námi, a před zahájením večera bylo na místním hřbitově zapáleno 20
svíček.
Myslíme si, že to byla důstojná oslava našeho výročí, a proto také velice děkujeme všem, kteří se na
přípravě a organizaci podíleli, a všem, kteří nás podporují: zejména obci Hořice na Šumavě a těšíme se na
další spolupráci.
představenstvo O.S.
Masopust Hořice na Šumavě
Pozvánka
Zveme všechny členy a příznivce Masopustu v pátek 7. 12. 2012 od 18:00 hodin do restaurace „U pranýře“
na první organizační schůzku Masopustu 2013, který se uskuteční 9. 2. 2013.

za Masopust Hořice Karel Krčál

RESTAURACE U PRANÝŘE
Oznamujeme, že dne 9.11.2012 byl úspěšně zahájen provoz restaurace "U pranýře". Nabízíme polední
menu od 11 do 14 hod. O víkendu 16. - 18.11.2012 proběhl večer s "tatarákem".
Na měsíc prosinec připravujeme vepřové hody, punčové adventní neděle, a tento rok zakončíme oslavou
silvestra. Všechny Vás srdečně zveme a věříme, že si užijete příjemné posezení v pěkném prostředí s milou
obsluhou a vynikající kuchyní.
Manželé Pflegerovi

ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Podzimní bramborová slavnost
Ve dnech 22. 10 – 24. 10. 2012 před podzimními prázdninami proběhl ve škole podzimní projekt, který byl
zaměřen na brambory. Kromě vyrábění a tvoření děti zábavnou formou poznávaly, vyhledávaly
a zpracovávaly informace týkající se historie, pěstování a současného využití brambor nejen u nás, ale i ve
světě. Součástí projektu byl den věnovaný vaření jídel z brambor. Nejenže jsme přichystali tradiční i
netradiční bramborová jídla, ale také jsme podle připravených jídel a donesených receptů (dětmi) vyrobili
kuchařku.
Projekt byl zakončen ve středu 24. 10. 2012 odpoledne ve školní jídelně PODZIMNÍ BRAMBOROVOU
SLAVNOSTÍ. Všichni přítomní mohli shlédnout připravené prezentace dětí a ochutnat jídla z brambor.
Nejvíc všem chutnal falešný tatarák a houstičky z brambor.
V prosinci nás čeká:
Mikulášská nadílka
Spaní ve škole
Tradiční vánoční besídka spojená s vánočním jarmarkem - 19. 12. 2012.
Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě (čas bude upřesněn na plakátkách před akcí).
Všechny vánočně dekorační předměty k prodeji vyrábějí děti ve spolupráci s paní učitelkami, vedoucími
kroužků a paní K. Honsovou ve škole a keramické dílně.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ

INZERCE

STUDIO PETRA nabízí služby: PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ
Petra Ondrášková, Chvalšiny 123 - (pod muzeem)
tel.: 724 966 079
Další služby:
KOSMETIKA
Marta Skalická, tel.: 606 478 088
MASÁŽE
Mgr. Petra Vojtová – fyzioterapeut, tel.: 607 201 621

