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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Jako každý rok mockrát děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu Hořického
kulturního léta. Děkujeme také hlavně Vám, kteří jste pořádané akce navštívili, protože bez Vás
by naše snaha postrádala smysl.
 Znovu bych chtěl upozornit na některé výhody bezdrátového rozhlasu, které jsou již funkční.
Neuslyšíte-li hlášení, můžete si ho poté poslechnout, zavoláte-li na tel: 774 969 481, dále jsou
poslední hlášení k dispozici po dobu pěti dnů na našich internetových stránkách, kde je najdete
v záložce hlášení místního rozhlasu. Pro ty z vás, především pak pro seniory, kteří nemají doma
dobrou slyšitelnost, nemají internet a nevyhovuje jim ani telefonní služba, máme připraveny
domácí přijímače, takže si můžete poslechnout každé hlášení v pohodlí svého domova. Kdo by
měl zájem o tento domácí přijímač, nechť se prosím, nahlásí na obecním úřadě.
Martin Madej

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude jako obvykle umístěn v areálu obecních
dílen a to ve dnech:
Pátek 18.10. od 15:00 do 18:00 hod.
Sobota 19.10. od 08:00 do 11:00 hod.
Přivezený odpad si bude přebírat pracovník obce nebo firmy A.S.A. Sklo, papír, plasty včetně
polystyrenu a komunální odpad nebude pracovníky obce přebrán. Na tento odpad jsou v obci
určené kontejnery (u bývalé ARITMY, u bytovek č.p. 94 a 95, u č.p.86, u garáží, v aleji, u hřbitova a za
č.p. 48).
Železný šrot můžete přivézt také, jinak bude svážen během pátku a pondělka přímo od domů.
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Odpady určené do sběrného dvora:
Elektrospotřebiče
Objemový odpad (velké věci, které se nevejdou do popelnic a kontejnerů, jako je nábytek, koberce,
vany atd.)
Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie, nebezpečné chemikálie, IPA atd.; s určením tohoto
odpadu Vám pomohou zaměstnanci obce, kteří budou ve sběrném dvoře)
Železný šrot
Odpady, které do sběrného dvora nepatří (jak je zdůvodněno výše) pokud je přivezete, budou
zaměstnanci obce odmítnuty a nebudou do sběrného dvora přijaty. (Komunální odpad složky
tříděného odpadu - papír, plast, sklo, nápojové kartony, rostlinné odpady z údržby zahrad).
Příklady odpadu, který do sběrného dvora nepatří: staré oblečení, boty, zimní boby, kanystry,
kartonové krabice, plastové folie a pytle atd. Tyto odpady patří do barevných kontejnerů na tříděné
složky odpadu, nebo do nádob na komunální odpady – tedy šedých nebo černých.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 8 z 25. 06. 2013
č. usnesení : 8/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě projednalo závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. Ke zjištěným nevýrazným chybám a
nedostatkům jsou přijata opatření potřebná k jejich nápravě. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na
úřední desce od 09.06. do 24.06.2013.
č. usnesení : 8/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje účetní závěrku obce Hořice na Šumavě za rok 2012
sestavenou k 31.12.2012 a dosažený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 776.497,70 Kč a
rozhoduje o převedení výsledku hospodaření na účet 432, nerozdělený zisk, ztráta minulých let.
č. usnesení : 8/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Hořice na Šumavě za rok
2012 sestavenou k 31.12.2012
č. usnesení : 8/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Program rozvoje obce Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 8/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Komisy regenerace MPZ ve složení Martin Madej,
Milada Ottová a Jiří Václavík.

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40,

www.horicenasumave.cz,

380 737 101

Stránka 2

č. usnesení : 8/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 970/9 v k.ú. Svíba, obec
Hořice na Šumavě o výměře 3.792 m2 za kupní cenu 10,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené
(smlouva, správní poplatky) panu XXXXXX.
č. usnesení : 8/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 33 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 405 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok panu XXXXXX.
č. usnesení : 8/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení 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. 139/17 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH na základě smlouvy č. CB-014130000499/002
a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení : 8/ 10a/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby podepsal smlouvu o dílo na zhotovení veřejné
zakázky - stavby: OBEC HOŘICE NA ŠUMAVĚ – snížení energetické náročnosti – výměna zdroje tepla a
zateplení objektu ZŠ a MŠ“ s dodavatelem, který bude Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
doporučen zadavateli na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.
137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jako nejvhodnější uchazeč.
č. usnesení : 8/10b/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby podepsal smlouvu o dílo na zhotovení veřejné
zakázky - stavby: OBEC HOŘICE NA ŠUMAVĚ – snížení energetické náročnosti – výměna zdroje tepla a
zateplení objektu KD, č.p.200“ s dodavatelem, který bude Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
doporučen zadavateli na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.
137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jako nejvhodnější uchazeč.
č. usnesení : 8/11/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, že bude v kalendářním roce 2013 realizováno
vybudování dětského hřiště s instalací prvků dle nabídky společnosti Alestra s.r.o. č. 13DH0308 ze dne
7.5.2013 v celém rozsahu a toto hřiště bude oploceno.

ZASTUPITELSTVO č. 9 z 16. 07. 2013
č. usnesení: 9/2a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování distribuční
soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení s Energie pod kontrolou o.p.s., IČ: 29283272 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 9/2b/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce a užívání distribuční
soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení s Energie pod kontrolou o.p.s., IČ: 29283272 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
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č. usnesení: 9/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením smlouvy se zhotoviteli ing. Václavem
Damaškem, IČ: 400831110 a paní Magdalenou Damaškovou, IČ: 49509802, jejímž cílem je zajištění
možnosti získání dotací z ústředních zdrojů na opravu obecního majetku poškozeného živelní událostí
a pověřuje starostu jejím podpisem.

ZASTUPITELSTVO č. 10 z 06. 08. 2013
č. usnesení: 10/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením smlouvy s TENDRA spol. s r.o., se sídlem
Legionářů 72, Mělník, IČ: 01820265 na dotační management po dobu udržitelnosti na akci: Snížení
energetické náročnosti - výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 10/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nabídku na zajištění koordinátora BOZP při stavbě
Hořice na Šumavě - základní škola, mateřská škola s tělocvičnou 102, 382 22 Hořice na Šumavě" od
firmy GPL Invest s.r.o., IČ: 260 70 766 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č. usnesení: 10/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje obnovení kontokorentního rámce na běžném účtu
v České spořitelně, a.s. ve výši 500 tis Kč.
č. usnesení: 10/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Provozní a návštěvní řád dětského hřiště, umístěného
na parcele parc.č. 817/5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.

ZASTUPITELSTVO č. 11 z 27. 08. 2013
č. usnesení : 11/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě ruší původní záměr realizovat v období do roku 2015 včetně
akci: Výměna zdroje tepla a zateplení objektu obecního domu č.p. 40, na parcele parc. č. st. -40/1
v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě“ z důvodu neakceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR
v rámci operačního programu Životní prostředí prioritní osy 2- Zlepšování kvality ovzduší a
omezování emisí, 38. výzvy OPŽP č. projektu CZ.1.02/2.1.00/12.16082 dle sdělení OPŽP č.j.
SFZP165862/2012.
č. usnesení: 11/3a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr v období do konce roku 2015 realizovat akci:
„Snížení energetické náročnosti - zateplení objektu občanské vybavenosti - obecního úřadu č.p. 40,
Hořice na Šumavě na stavební parcele č.st. -40/1, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě“.
č. usnesení: 11/3b/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje, že k financování akce: „Snížení energetické
náročnosti - zateplení objektu občanské vybavenosti - obecního úřadu č.p. 40, Hořice na Šumavě na
stavební parcele č.st. -40/1, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě“ požádá SFŽP ČR/MŽP o
poskytnutí dotace. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o tuto dotaci s
dodavatelem Ing. Davidem Plíštilem, za odměnu 2% z celkových nákladů bez DPH. Návrh smlouvy je v
příloze tohoto zápisu a starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
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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 tento výpis z usnesení, ve kterém, jsou podle „Zákona o ochraně osobních údajů“
101/2000 Sb., veškeré osobní údaje redukovány, nebo anonymizovány.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – PROVOZNÍ ŘÁD
Prosíme všechny návštěvníky nového dětského hřiště, aby dodržovali jeho provozní řád, který je na
hřišti vyvěšen. Především prosíme rodiče školáků, kteří navštěvují hřiště sami, aby jim tento řád
přečetli, protože je nám jasné, že oni tak sami neučiní. Upozorňujeme všechny rodiče, že zodpovídají
za případné škody, které jejich děti způsobí. Pokud budou děti náležitě poučeny, můžeme předejít
zbytečným problémům. Vše důležité z tohoto provozního řádu uvádíme níže.
Provozní doba: od 07:00 hod – do 21:00 hod
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let (do 50 kg), děti mladší, nebo starší (těžší) nesmí jednotlivé
dětské prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod
dozorem dospělé osoby! Pro děti od 3 do 6 let platí, že je nutno ze strany rodičů zabezpečit trvalý
dozor dospělé osoby. Pro děti do 3 let není většina hracích prvků určena, proto je nutný trvalý dozor
dospělé osoby. Nedovolte dětem vstup na hřiště, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký,
namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.
Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční
stříkačky…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a
jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat. V prostoru hřiště je zakázaná manipulace s otevřeným
ohněm. Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.
Do prostoru hřiště je zákaz vstupu u dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kdo jsou
v tzv. karanténě. V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog. V prostoru je
zakázáno kouření. Prostory hřiště nelze využívat jako toalety. V prostoru hřiště se nebude provádět
živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba. Do prostoru hřiště je zákaz
vstupu zvířat. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí
odhazovat do určených nádob. Pomůže nám, pokud veškeré závady budete hlásit na obci.
HŘIŠTĚ JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM!
Návštěvník je povinen:
 Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správce hřiště.
 Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil
a neomezil ostatní návštěvníky.
 Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno.
 Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním.
 Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
 Dodržovat čistotu a po své návštěvě hřiště uklidit.
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Na hřišti platí zákaz:













Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení. (v případě poškození bude obec
vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého pachatele bude
škoda vymáhána na jeho odpovědných zástupcích).
Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce.
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
Odhazování žvýkaček.
Rozdělávání ohně.
Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
Ničení majetku a zařízení.
Přelézání plotu.
Vjezd motorových vozidel.
Vodění a volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat do prostoru dětského hřiště.
Pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

Tento provozní a návštěvní řád dětského hřiště byl schválen zastupitelstvem dne 06.08.2013 č.
usnesení 10/5/2013.
Martin Madej

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Školní budova prošla během prázdnin velkou změnou. Vyměňovala se okna, topení a zatepluje se
fasáda. Stavební práce sice ještě neskončily, ale vnitřní prostory už můžeme používat.
Ráda bych touto cestou vyslovila veliké poděkování všem paním kuchařkám ŠJ, školnicím a
učitelkám MŠ i ZŠ, ale také všem rodičům, rodinným příslušníkům, pracovníkům Obce a dalším
dobrovolníkům, kteří nám pomohli uklízet ve všech prostorách školy, školky a jídelny. Díky Vám, kteří
jste přiložili ruku k dílu, mohly všechny děti včas zahájit školní rok ve škole i školce a nebylo tak třeba
prodloužit přerušení provozu ještě do září.
Jak již bylo uvedeno, stavební práce ještě trvají, proto prosím všechny rodiče, děti, strávníky a všechny
ostatní, kteří do budovy ZŠ a MŠ přicházejí, aby dbali zvýšené opatrnosti při každém průchodu
stavbou.
Jana Čurdová

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Sbor dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě pořádá v sobotu 28. září 2013 hasičskou soutěž „O pohár
starosty obce Hořice na Šumavě“ těchto hasičských družstev:
O pohár starosty obce – MUŽI
O pohár starosty obce - ŽENY
Termín :
Startovné
Program

:
:
:

Sobota 28.září 2012
150,- Kč (družstvo) – platí se při prezentaci
Do 12:30 hodin příjezd a prezentace
Ve 12:45 hodin porada velitelů a nástup jednotek
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Ve 13:00 hodin zahájení soutěže
Organizační zajištění :

Občerstvení je zajištěno v prostoru soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě zároveň oznamuje, že pořádá taneční zábavu, která se
bude konat v kulturním domě v sobotu 26.10.2013 od 20:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni a můžete se
těšit na bohatou tombolu.
Vstupné 80,- Kč.
starosta SDH Turzák Alexander
velitel SDH Furiš Josef

HOŘICKÉ TRHY
Milí Hořičáci,
chtěli bychom touto cestou poděkovat za srpnové Hořické trhy všem, kteří se na nich aktivně podíleli,
a to zejména řadou originálních nápadů, vlastních výrobků či pomocí. A také Vám, kteří jste je přišli
podpořit svou návštěvou.
Dle ohlasů zvenku se opravdu nemáme za co stydět. Těšíme se na další ročník, který může i díky Vám
být ještě lepší než ten letošní.
Díky!
Lenka Indrová
Hořický cvrkot, o.s.

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
Blíží se nám „Dušičky“ a jak je zvykem i v letošním roce se uskuteční Dušičková pobožnost na
hřbitově. V letošním roce vychází 2.11. na sobotu. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v Hořicích
na Šumavě 2.11. v 16.00 a poté bude mše svatá za zemřelé v místním kostele. Prosby za zemřelé
můžete hlásit panu Winzigovi – nejpozději však do 26. října.
P. Ivan.

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
Připravujeme divadelní představení.
V sobotu, 5.10.2013 v kulturním domě v Hořicích na Šumavě od 19:30 hodin uvede Divadelní spolek
PIKI z Volyně hru „PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ“. Je to hra, která nás humorně zavede do života
v domově důchodců. Nejen že nám přiblíží život v domově, ale ukáže nám, že i když jsou v něm lidé
různých charakterových vlastností, lze i při troše tolerance, ohleduplnosti a chápání jeden druhého
zde vytvořit docela dobře fungující přátelství.
Autorem hry je Miroslav Pikolon, který hru také režíroval a vytvořil v ní i jednu z hlavních rolí. Hru
jsme měli možnost vidět na přehlídce v Trhových Svinech, kde zvítězila a byla doporučena do vyšší
soutěže.
Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40,
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Mohu vřele doporučit, jistě se budete dobře bavit.
Všechny Vás tedy zveme v sobotu 5.10. v 19:30 hodin do kulturního domu na toto pěkné přestavení.
Karel Krčál

INZERCE
ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
V sobotu 5.10.2013 je pořádán KIC Horní Planá zájezd do ZOO Praha. Předprodej pro Hořické občany
je na obecním úřadě u paní Blažencové. Zakoupení místenky je možné pouze do jejich vyprodání!
Cena místenky je 320,- Kč za osobu.
Odjezd autobusu z Hořic na Šumavě je v 07:20 od dolní autobusové zastávky, směrem na Český
Krumlov. Předpokládaný příjezd do Zoo Praha je v cca 10:00 hodin. Od 10:00 do 16:00 hodin
předpokládáme individuální prohlídku ZOO, kde je možnost stravy i vyžití pro děti.
Ceny vstupenek nejsou zahrnuty v ceně místenky, každý návštěvník si tuto hradí sám.





děti 3 – 15 let
důchodci
důchodci nad 70 let
vstup dospělá osoba

150,- Kč
150,- Kč
1,- Kč
200,- Kč

Odjezd zpět domů je plánován na 16:15 hodin. Sraz bude na původním parkovišti u ZOO. Prosíme
všechny účastníky o dochvilnost. Předpokládaný návrat je v cca 19:15 – 20:00 hodin.
Možnost změny vyhrazena.
Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.
Ing. Petra Chadtová
Adresa: Šebanov 18
381 01 Český Krumlov
Mobil: +420 736 437 029
E-mail: petra.chadtova@seznam.cz
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd i kompletní účetní a finanční
poradenství.
Dále nabízím prodej bylinek a bylinných preparátů p. Jukla a p. Janči.
Případní zájemci prosím volejte na výše uvedené telefonní číslo nebo mne kontaktujte přes e-mail.
Ing. Petra Chadtová
Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40,
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