HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
leden 2013

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Jako každý rok upozorňujeme na poplatky a jejich
splatnost v roce 2013:
 poplatek ze psů: (pes v bytě 200,-Kč, na zahradě 100,-Kč, v osadách a mimo zastavěné území
obce 50,-Kč) je splatný do 15.02. každého roku
 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: 10,-Kč za osobu za každý i započatý den pobytu je
splatný do 31.01. každého roku
 poplatek z ubytovací kapacity: 2,-Kč za každé využité lůžko a den je splatný do 31.01. každého
roku
 poplatek za odpad: 400,- Kč za osobu/rok je splatný do 30.06. příslušného kalendářního roku
 poplatek za odpad: 400,-Kč za objekt/rok pro chalupáře je splatný do 30.06. příslušného
kalendářního roku
 poplatek za pronajatý pozemek: 1,-Kč/m2 splatný dle nájemní smlouvy o pronájmu obecního
pozemku.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny v řádných termínech, budeme Vám nuceni účtovat penále.
 Omluva. V minulém čísle zpravodaje došlo k chybné informaci v sekci „zastupitelstvo“. V čísle
usnesení 15/2/2012, které se týkalo prodloužení nájmu v bytě č.7 v č.p. 75, byl omylem uveden
byt č.5. Za tuto chybu se velice omlouváme dotčeným nájemníkům.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 16 z 18. 12. 2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení: 16/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1077/9 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP p. č. 1077/14-travní porost o výměře 1008 m2 za kupní cenu 200,Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) paní xxx s podmínkou, že na této
parcele bude zřízeno bezplatně ve prospěch obce věcné právo předkupní za stejnou kupní cenu, do doby
provedení zápisu budovy na tomto pozemku postavené do příslušného katastru nemovitostí.
Nabídka na uzavření kupní ceny je omezena na dobu 3 měsíců ode dne doručení návrhu kupní smlouvy s
tím, že ve lhůtě 3 měsíců je povinen kupující uhradit na účet obce celou kupní cenu a náklady s prodejem
spojené. Po marném uplynutí lhůty 3 měsíců nabídka obce na koupi pozemku zaniká.
č. usnesení: 16/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na období 1. – 3.
2013 s tím, že bude v souladu s rozpočtem roku 2012 v alikvotní části 3/12.
č. usnesení: 16/4 a/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na
pozemku parc.č. 1738 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové

výši 500,- Kč bez DPH na základě smlouvy o budoucí smlouvě 1030009642/001 a pověřuje starostu jejím
uzavřením.
č. usnesení: 16/4 b/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na
pozemku parc.č. 807/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové
výši 500,- Kč bez DPH na základě smlouvy o budoucí smlouvě 1030009420/001 a pověřuje starostu jejím
uzavřením.
č. usnesení: 16/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, aby v rozpočtu na rok 2013 byla vyčleněna částka
25.000,- Kč na rozvoj místní knihovny.
č. usnesení: 16/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje „Smlouvu o dílo č. SB21066 na výměnu dvou oken
společných prostor (chodba) v budově č.p. 6 v Hořicích na Šumavě s firmou OTHERM CB s.r.o., IČ:
26068982 a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 16/7/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodeje části pozemku 1200/1 v k.ú. Mýto u Hořic
na Šumavě.
Další informace:
Výpověď firmy MediClinic a.s
K tomuto bodu žádné usnesení nebylo přijato.

ZASTUPITELSTVO č. 1 z 15. 01. 2013
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 1/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 v příjmech 1.236.809,- Kč,
ve výdajích 1.086.148,- Kč, financování 150.661,- Kč.
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.

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Ve středu 19. prosince 2012 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ. V
nabídce byly drobnosti pro radost a potěšení ve vánočním čase, které vyrobili žáci ze zdejší ZŠ. Vám všem,
kteří jste si koupili výrobek nebo věnovali finanční příspěvek, velice děkujeme.
Po jarmarku se v sále kulturního domu konala vánoční besídka ZŠ. Děti všem přítomným zahrály příběh
nazvaný „Vánoční sen“. Po programu mohli všichni ochutnat vánoční cukroví, které připravily děti.
Zvláštní poděkování patří:
Karolíně Honsové – za poskytnutí materiálu a zázemí při výrobě keramických dárečků
Martině Šugové – za vymyšlení a ušití mrazíkovských kostýmů
Kláře Furišové – za ušití pelerín
Janě Šusterové – za upečení vánoček
Divadelnímu spolku Rolnička – za zapůjčení zvukové aparatury a kulis
Obecnímu úřadu – za poskytnutí příjemně vyhřátého a vyzdobeného kulturního domu

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se uskuteční 31. 1. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy
v Hořicích na Šumavě. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.
Pozvánka na dětský karneval
Srdečně všechny zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL 23. února 2013 od 15:oo hodin do kulturního domu v
Hořicích na Šumavě. Čeká vás zábava, soutěže, hry.
kolektiv ZŠ

HASIČI
Oznámení pro členy SDHO
Valná hromada SDHO se uskuteční dne 02.02.2013 od 13:00 hodin v restauraci U pranýře.
Alexander Turzák – starosta SDHO

PŘIPRAVUJEME MASOPUST 2013
Letos se HOŘICKÝ MASOPUST uskuteční 09.02.2013. Začínáme tradičně v 8:00 hodin ráno na náměstí
žádáním o povolení v Hořicích koledovat, odkud se koledníci vydají na svou celodenní pouť Hořicemi
stejným, již tradičním způsobem. Slaměná koleda ses sejde na svou pouť v poledne a půjde po osadách a
samotách. Obě koledy se pak setkají v 16:00 hodin na náměstí, kde se utkají v tom, kdo má právo
v Hořicích koledovat. Že je to boj, vědí ti, kteří setkání již viděli, a proto Vás všechny zveme – Vás, kteří
setkání nikdy neviděli. Přijďte se podívat, zasmát a pobavit.
Večer od 2000 pokračujeme „MASOPUSTNÍ ZÁBAVOU“ a ve 21:00 hodin se také tradičně s letošním
masopustem společně rozloučíme. Na zábavě připravujeme také překvapení v podobě scénky na aktuální
dění. Připravujeme také bohatou tombolu. K Tanci hraje „Rock Band“ z Prachatic, který hraje repertoár od
lidovek až po rock, lidově 3 na 3 podle složení účastníků. Přes den bude koledníky doprovázet skupina
muzikantů z Budvarky pod vedením pana Šálka a slaměnou koledu tradičně doprovází pan Klíma.
Zveme Vás všechny a přejeme všem hezkou a veselou zábavu s našimi koledníky.
POZOR – DŮLEŽITÁ ZPRÁVA pro všechny koledníky, kolednice, masky i pro ty, kteří se s námi chtějí zapojit,
a my Vás všechny srdečně zveme.
Na zkouškách a přípravě se sejdeme:





26.1. (v sobotu) v 18:00 hodin v KD
02.02. (v sobotu) v 18:00 hodin v KD
08.02. (v pátek) v 17:00 hodin v KD
10.02. (v neděli) v 15:00 hodin v KD na společném úklidu a potom společném posezení a prvním
hodnocení celé akce.

Ještě jednou jste všichni srdečně zváni.
Za organizátory a výbor OS MASOPUST Hořice na Šumavě
Karel Krčál

KLUB VĚDOMÍ SRDCE
V prosinci se uskutečnila společná akce členů Vědomí Srdce a Místní skupiny Českého červeného kříže společné tvoření Plamínků Lásky. Následovalo obdarovávání osamocených občanů a pracovníků, kteří
zabezpečují služby pro obyvatele Hořic.
Také jsme navštívili naše občany, kteří jsou v současné době v Domově důchodců v Horní Plané a předali
jim pozornosti od pracovníků Obecního úřadu a Plamínky Lásky. Přidali jsme Plamínků Lásky tolik, kolik mají
stolů v jídelně - nechť skrze ně touto cestou prociťují ...
Máte-li zájem, podívejte se na www.vedomisrdce.cz - klikni na centrum - Hořice na Šumavě/Český
Krumlov - fotogalerie - Předvánoční tvoření a obdarovávání od 02.12.2012.
S láskou a vděčností děkuji všem, kteří se na této akci podíleli.
Pro nejbližší období připravujeme:
31.1.2013 jsme opět pozvali mezi nás astroložku Petru Nel Smolovou, aby nás seznámila s tím, co nám
přinese rok 2013.
Přednáška se uskuteční v Obřadní síni Obecního úřadu od 18.00 hodin
Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit - učinit tak můžete u Mirky Zajacové, tel. 737 252 478, nebo u
Alice Navrátilové, tel. 737 417 083
02.02.2013 v hotelu Stará škola od 15.00 hod si můžete přijít vytvořit svůj Plamínek Lásky a třeba ho pak
předat dál.
Přihlaste se na výše uvedených tel. číslech.
Děkuji.
Za Centrum Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

LIPNO CARD
LIPNO CARD pro občany žijící v obcích Svazku Lipenských obcí za 20,- Kč
Pro občany trvale žijící v obcích Svazku Lipenských obcí (Černá v Pošumaví, Frymburk, Hořice na Šumavě,
Horní Planá, Ktiš, Loučovice, Nová Pec, Přední Výtoň, Stožec, Vyšší Brod) připravila společnost LIPENSKO kartu, se
kterou bude možné čerpat slevy a výhody, a to po celý rok, tedy od 1. listopadu 2012 do 31. října 2013. LIPNO CARD
lze zakoupit v Infocentru Lipno za 20 Kč a využívat s ní je možné například tyto slevy:
- 20% při koupi dvou- a vícedenního skipasu v období do 21. 12. a od 10. 3.
- 20% při koupi tří- a vícedenního skipasu v období od 6. 1. do 31. 1. 2013
- 10% a ve vedlejší sezóně dokonce sleva 30% při vstupu do bazénu
- 25% na koupi skipasu při zapůjčení lyží v INTERSPORT RENT
- při zakoupení jedné jízdy tobogánem na Stezce korunami stromů druhá jízda zdarma
- při zakoupení pěti jízd na Bobové dráze šestá jízda zdarma
- na out- i indoorové sporty, vstupy do galerií a ZOO a dalších atraktivit (Hopsárium, Lezecká stěna apod.)
- v restauracích atd.
V létě se pak můžete těšit na 15% slevu na vstup do Aquaworld Lipno, 20% slevu na vstup do Lanového parku Lipno,
slevu až 40% na vybrané produkty v půjčovně sportovního vybavení INTERSPORT RENT nebo slevu 10% v Bikeparku
Lipno. Dalších více jak 40 služeb, které slze čerpat s LIPNO CARD se slevou či výhodou, naleznete na
www.lipnocard.cz.Přijďte si pro svou LIPNO CARD do Infocentra Lipno, které je otevřeno pondělí – neděle 9.00
– 17.00 hodin.

INZERCE
Prodám byt 1 + 1 v Hořicích na Šumavě č.p. 95 , tel.: 737 417 083
Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd:
Ing. Petra Chadtová, Šebanov 18 , 381 01 Český Krumlov, MT:736 437 029 E-mail:
petra.chadtova@seznam.cz

