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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Jako každý rok upozorňujeme na poplatky a jejich splatnost v roce 2014:
 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.

ZASTUPITELSTVO č. 15 z 17. 12. 2013
č. usnesení : 15/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě stanovuje cenu vodného a stočného na rok 2014 ve výši vodné
29,49 Kč bez DPH a stočné 31,89 Kč bez DPH. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2014 od
společnosti ČEVAK.
č. usnesení : 15/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 2/13 v příjmech i ve výdajích
473.100,- Kč.
č. usnesení : 15/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na období 1. –
3. 2014 s tím, že bude v souladu s rozpočtem roku 2013 v alikvotní části 3/12.
č. usnesení : 15/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, že ke dni 31. 12. 2013 proběhne řádná
inventarizace majetku obce, kterou provede inventarizační komise ve složení: předseda Milada
Nováková, členové Dagmar Blažencová, Petr Tröster a Vladislav Otta. Tato komise bude inventovat
budovy, stavby, DNIM, ONM, DHM, DDHM, pozemky, akcie, pohledávky, půjčky, zálohy, úvěry a
ceniny.
Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40
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č. usnesení : 15/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat parcelu parc.č. 1737/2 v k. ú. Hořice
na Šumavě
č. usnesení : 15/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí příspěvku na sportovní činnost Lucii
Černé za rok 2013 ve výši 20.000,- Kč.

VALNÁ HROMADA SDHO Hořice na Šumavě
Dne 15. 02. 2014 se koná valná hromada SDHO Hořice na Šumavě. Valná hromada se koná
v restauraci U pranýře od 13:00 hodin.

VODNÉ A STOČNÉ
Vážení spoluobčané, ti z Vás, kteří jste odběratelé vody z obecního vodovodu nebo využíváte místní
kanalizaci napojenou na ČOV, jistě zajímá cena vodného a stočného pro rok 2014. Tuto cenu
schválilo zastupitelstvo 17. 12. 2013 (viz usnesení č. 15/2/2013). Každoročně dochází k navyšování
této ceny především ze dvou důvodů. Malá část navýšení je způsobena nárůstem cen energií,
poplatkem státu za odběr podzemních vod, množstvím havárií apod. Daleko větší část navýšení tvoří
nájemné, které vybírá obec od Čevaku. Tento nájem za pronajatý vodohospodářský majetek se
každoročně navyšuje podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 – 2018 (celý text k
nahlédnutí na OÚ), který byl zastupitelstvem schválen již v roce 2008. Přijetí takového plánu nám
ukládala zákonná povinnost dle § 8 zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
v platném znění, kde je vlastníkovi vodovodu a kanalizace uložena povinnost zpracovat a realizovat
plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to nejméně na dobu 10 kalendářních let. Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací musel být zpracován do 31. 12. 2008. Dále má obec samozřejmě
povinnost (jinak by také neměla nárok na případné dotace na investiční akce) tyto prostředky
investovat do obnovy vodohospodářského majetku. Naše obec získala na nájemném v posledních
třech letech průměrně cca 350 000,- Kč ročně a investovali jsme cca 800 000,- Kč ročně, z čehož
vyplývá, že takto získané peníze jdou skutečně tam, kam mají. Věřte, že je naší snahou obnovit tento
majetek co možná nejdříve a s přispěním co nejvíce krajských grantů a státních dotací. Je toho však u
nás mnohem více, co zasluhuje obnovu a proto nelze mít všechno hned, jak bychom si mnohdy přáli.
Pro zajímavost Vám zde uvádíme porovnání cen vodného a stočného v roce 2013 v některých
okolních lokalitách, které se nám podařilo získat. Z těchto údajů je patrné, že jsme na tom ještě
docela dobře. Dle vyjádření Čevaku je třeba upozornit na to, že cena v Černé v Pošumaví je částečně
dotována z rozpočtu obce. Ceny jsou uvedeny bez DPH (nyní 15%).
Martin Madej
obec
Hořice na Šumavě 2014
Hořice na Šumavě 2013
Černá v Pošumaví 2013
Lipno nad Vltavou 2013
Vyšší Brod 2013
Frymburk 2013
Horní Planá 2013
Loučovice 2013
Větřní 2013
Kájov-St. Dobrkovice 2013
Český Krumlov 2013
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vodné
29,49 Kč
27,48 Kč
22,83 Kč
23,78 Kč
33,55 Kč
22,91 Kč
33,75 Kč
40,93 Kč
32,19 Kč
33,34 Kč
29,87 Kč
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stočné
31,89 Kč
27,75 Kč
23,97 Kč
24,76 Kč
28,51 Kč
41,37 Kč
35,63 Kč
38,78 Kč
28,71 Kč
35,13 Kč
32,76 Kč
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celkem
61,38 Kč
55,23 Kč
46,80 Kč
48,54 Kč
62,06 Kč
64,28 Kč
69,38 Kč
79,71 Kč
60,90 Kč
68,47 Kč
62,63 Kč
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ZŠ a MŠ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
POZVÁNKA K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče,
přijměte Vy osobně a Váš budoucí prvňáček mé pozvání k zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy
a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě, okres Český Krumlov, který se koná ve čtvrtek 30. 1.
2014 v budově Základní školy od 13:00 do 17:00 hodin.
Do 1. ročníku základní školy budou zapsány děti, které do 31. 08. 2014 dovrší šestého roku věku, a
dále děti, kterým byl ve školním roce 2013/2014 povolen odklad začátku povinné školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok
2013/2014, se musí rovněž dostavit k zápisu.
Rodiče, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz a
doloží své trvalé bydliště.
Můžete též vyjádřit své přání týkající se odkladu začátku povinné školní docházky. O tento odklad
žádáte ředitele školy (nejdéle však do 31. 5. 2014!).
K odkladu je nutné vyjádření
1. příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna)
a
2. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)
Obě vyjádření jsou nutná. O odkladu následně rozhodne ve správním řízení ředitelka školy.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě,
okres Český Krumlov a Zápisní list žáka 1. ročníku ZŠ (případně Žádost o odklad školní docházky)
obdržíte a vyplníte u zápisu.
Mgr. Jana Čurdová, ředitelka školy

MASOPUST 2014
Připravujeme MASOPUST, který se uskuteční 22. února 2014
Jako každoročně chceme, aby se nám co nejlépe podařil, proto věnujeme jeho přípravě, díky
ochotným a obětavým lidem, velkou pozornost. Byli bychom velice rádi, kdyby se do přípravy
Masopustu zapojilo co nejvíce lidí, proto zveme všechny, kdo se chcete na letošním Masopustu
podílet, zúčastnit se nebo i jinak pomoci.
Příprava Masopustu proběhne v těchto termínech:
Sobota 01. 02. 2014 v 18:00 hodin v Restauraci U pranýře
Podrobná příprava celého dne a zábavy, proto prosíme o účast všechny naše členy a všechny, kdo
mají zájem a jsou ochotni pomoci.
Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40
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Sobota 08. 02. 2014 18:00 hodin v kulturním domě
Zkouška programu Masopustu a textů růžičkové a slaměné koledy, proto je nanejvýš nutná účast
všech koledníků a střapáčů.
Sobota 15. 02. 2014 v 18:00 hodin v kulturním domě
Generální zkouška celého programu, nutná účast všech koledníků a střapáčů.
Pátek 21. 02. 2014 v 18:00hodin v kulturním domě – poslední přípravy Masopustu.
Sobota 22. 02. 2014 v 7:00 h. sraz všech koledníků a masek v kulturním domě a v 8:00 h.
ZAHÁJENÍ MASOPUSTU 2014 na návsi obce.
Vykoledované finance po zaplacení všech nákladů každoročně jsou a budou využívány na akce pro
děti, jako jsou oslava mezinárodního dne dětí, Májka (soutěže pro děti), Mikuláš (jak ve škole, tak na
návsi), nyní připravovaný Dětský karneval atd. …
V příštím zpravodaji Vás budeme informovat, jak bude celý Masopust probíhat.
Karel Krčál a výbor OS Masopust Hořice na Šumavě

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
V neděli 26. 1. 2014 odehraje Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě od 14:00 hodin benefiční
představení pohádky Ženich pro čertici v malé tělocvičně Základní školy ve Vyšším Brodě. Výtěžek
z tohoto představení bude věnován dívce Johance z Vyššího Brodu.
Johanka v 11 letech onemocněla zánětem míchy, který ji ze dne na den upoutal na invalidní vozík.
Přestože lékařské prognózy nejsou zcela příznivé, její okolí se nevzdává naděje, že by Johanka mohla
znovu chodit alespoň o berlích.
V letošním roce dívka dvakrát absolvovala náročnou Klim-tehrapy v Klimkovických lázních. Zde cvičí
denně 3 hodiny ve speciálním stabilizačním oblečku. Tato terapie se ukázala jako velmi přínosná,
vždy se dostavil pokrok. Bohužel je také dosti nákladná a zdravotní pojišťovny ji nehradí. Proto i my
reagujeme na výzvu o pomoc a výtěžek z představení věnujeme Johance jako příspěvek na Klimtherapy.
Jana Čurdová
Dětský karneval
Dětský karneval se uskuteční v sobotu 8. 2. 2014 od 15:00 v hořickém kulturním domě. Čeká vás
odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy. Všichni jste srdečně zváni.

OBECNÍ KNIHOVNA
Od nového roku probíhají určité změny v naší knihovně, máme novou knihovnici paní Olgu
Šandlovou. Děkuji tímto panu Janu Winzigovi, který se o knihovnu doposud staral. Dále zde dochází
k elektronické katalogizaci knih, spojené s jejich přebráním a případným vyřazováním některých
titulů (vše probíhá na doporučení, za podpory a pod dohledem knihovny v Českém Krumlově).
V knihovně je umístěn počítač s připojením na internet, který je v době provozu knihovny bezplatně
k dispozici pro veřejnost. Knihovna je stále otevřena každé pondělí od 15:00 do 18:00, je ale
pravděpodobné, že se její otevírací doba ještě rozšíří. O dalším vývoji a případných změnách
v knihovně Vás budeme ve zpravodaji včas informovat.
Martin Madej
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