PROSINEC

2013

Krásné prožití Vánočních svátků, klidný a láskyplný celý rok 2014
Vám všem přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad.
Všechny Vás srdečně zveme na „Štěpánskou taneční zábavu“ ve středu dne 25. 12. 2013
od 2000hodin v kulturním domě. K tanci i poslechu hraje skupina Situace.
Výtěžek z této akce bude věnován na podporu kulturních akcí pro děti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Upozorňujeme všechny občany, aby parkovali svá auta tak, aby bylo možné provádět zimní
údržbu komunikací a svoz komunálního odpadu. Pokud nebude možné bezpečně projet,
nemohou být tyto služby provedeny. Žádáme především obyvatele z „Číny“, aby na to dali
pozor a celoročně parkovali tak, aby se k vám nebo k vašim sousedům mohla dostat například
i sanitka nebo hasiči. Prosím o větší ohleduplnost.
 Upozorňujeme, že v týdnu od 23.12. do 27.12. bude uzavřen obecní úřad. Ti, kteří tento rok
ještě neuhradili poplatek za komunální odpad, psa a pronájem zahrádek, mají poslední
možnost tak učinit nejpozději do 30.12.2013.
Přeji Vám pohodové vánoce a do nového roku hodně lásky, zdraví, radosti a vzájemného
porozumění. Mějte se krásně v roce 2014.
Martin Madej

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

Stránka 1

www.horicenasumave.cz

380 737 101

ZASTUPITELSTVO č. 14 z 26. 11. 2013
č. usnesení : 14/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 133/3 dle GP 398132/2012 označeného jako 133/3 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na
Šumavě za cenu 150,- Kč za 1 m2 a náklady řízení (GP, smlouva, správní poplatky) a prodej části
pozemku 149/1, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP 414-253/2013 označeného
jako 149/40 o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč za 1 m2 a náklady řízení (GP, smlouva, poměrnou část
znaleckého posudku, správní poplatky) manželům XXXXXX, bytem XXXXXX.
č. usnesení : 14/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 807/1 dle GP č. 385365/2011, označenou jako parcelu č. 807/7 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o
výměře 1.291 m2 za cenu 100,- Kč na 1 m2 a náklady řízení (GP, smlouva, správní poplatky)
manželům XXXXXX, bytem XXXXXX.
č. usnesení : 14/4/2013
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. 78 v k.ú. Skláře, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH na základě smlouvy č. 1030016840/001 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
č. usnesení : 14/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje přijetí daru – pozemkové parcely KN p.č. 1440/1 o
výměře 8.754 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemkové parcely KN p.č. 1440/4 o výměře
42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě se všemi právy
a povinnostmi do svého výlučného vlastnictví od Jihočeského kraje, IČ: 70890650. Na tomto
pozemku se nachází stavba pozemní komunikace v délce 1,166 km, která je předmětem daru.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy č. 010/13/198/03/00 a pověřuje starostu
jejím podpisem.
č. usnesení : 14/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje poskytnutí účelové finanční dotace - příspěvku
příjemci - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, IČ: 25158058 ve
výši 4.150,- Kč na rok 2014.
č. usnesení : 14/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje instalaci ochranných sítí a bezpečnostních fólií do
tělocvičny, dle nabídky firmy Josef Veselý, Staré Prachatice 40, 383 01, IČ: 12318833.
č. usnesení : 14/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr v období do roku 2015 včetně realizovat akci:
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ v obci Hořice na Šumavě“.
č. usnesení : 14/9a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o dodání projektové
dokumentace akce „Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ v obci Hořice na Šumavě“
s dodavatelem Ing. Arch. Petrou Mokrou, IČ: 02051982. Návrh smlouvy je v příloze tohoto zápisu a
starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
č. usnesení : 14/9b/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje, že k financování akce „Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu
u MŠ v obci Hořice na Šumavě“ požádá SFŽP ČR/MŽP o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o tuto dotaci s firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3,
628 00 Brno, IČ: 01399357. Návrh smlouvy je v příloze tohoto zápisu a starosta se pověřuje
podpisem smlouvy.
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č. usnesení : 14/10/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 101 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 300 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok panu Vladimírovi Puškovi,
bytem Hořice na Šumavě 46, 382 22.
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.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY FARNÍHO OBVODU SVĚTLÍK, FRYMBURK, ČERNÁ V
POŠUMAVÍ, HORNÍ PLANÁ A HOŘICE NA ŠUMAVĚ:
vánoce 2013

24.12. – úterý
25.12. –
středa
26.12. –
čtvrtek

Světlík

Frymburk

Horní Planá

Černá v Poš.

24.00

21.00
10.00

16.00
11.30

17.00

8.30

Hořice na
Šum.
21.00 - koledy
10.00

Silvestr - Nový rok 2014
Světlík
31.12. – úterý
1.1. - středa

Frymburk

Horní Planá

Černá v Poš.

Hořice na
Šum.

17.00
18.00

10.00

11.30

Svěcení příbytků
Světlík
5.1. od 14.30

Frymburk
7.1. od 14.00

Horní Planá
10.1. od 15.00

Černá v Poš.
11.1. od 19.00

Hořice na Šum.
11.1. od 15.30

V případě zájmu posvětit svůj příbytek, nahlaste tuto skutečnost v sakristii nebo na
777251021, nejpozději však do 1.1.2014.
Všem obyvatelům těchto farností a celého okolí, jako i všem návštěvníkům a rekreantům přeji
pokojné, radostné a milostiplné prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost Jeho požehnání
v Novém roce 2014.

P.Ivan Marek Záleha, O.Præm.

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

Stránka 3

www.horicenasumave.cz

380 737 101

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Mikulášská nadílka
5. 12. 2013 nás ve škole a školce navštívil Mikuláš s čertem. Děti jim zazpívaly písničky a zarecitovaly
básničky, čímž si vysloužily malou nadílku.
Velice děkujeme sponzorům: Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě a
Občanskému sdružení masopust Hořice na Šumavě za finanční příspěvky na mikulášskou nadílku.
Spaní ve škole
Tradiční spaní ve škole, na které se všechny děti moc těšily, proběhlo ve čtvrtek 12. 12. 2013. Děti
tak měly možnost poznat školu z jiné stránky. Také letos na děti čekal bohatý večerní program.
Nechybělo vyrábění, vyprávění a samozřejmě ani večerní kino. Ráno na všechny čekala bohatá
snídaně, která nás naladila na páteční vyučování.
Ve středu18. 12. 2013 zveme všechny do kulturního domu na tradiční vánoční besídku ZŠ
spojenou s vánočním jarmarkem.
 Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě od 15:00 hodin. Na jarmarku si
můžete koupit vánoční drobnost pro radost od našich dětí.
 Vánoční besídka ZŠ začne v 16:00 hodin v sále kulturního domu.
 V případě zájmu bude možno zakoupit výrobky na jarmarku ještě po besídce.
Přejeme všem krásné požití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a
pohody.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ v Hořicích na Šumavě
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 30. 1. 2014 od 13:00 do 17:00 hodin v budově
Základní školy v Hořicích na Šumavě. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.
Jana Čurdová

INZERCE

J a n V o l d ř i c h - Poradenství a konzultace
Levné financování bydlení, výhodné pojištění, spoření a investice na zajištění na stáří, úspory při
splácení stávajících úvěrů a půjček, daňové výhody, firemní programy pro úsporu mzdových
nákladů.
Kontaktujte nás:
třída Míru 187, budova Polikliniky, 381 01 Český Krumlov
jan.voldrich@ext.csdodomu.cz , jan@voldrich.net , http://www.csdodomu.cz
Skype: voldrichovi , MT: +420 602 262 482
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