ÚNOR

2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Žádáme všechny občany, kterých se to týká, aby si vyzvedli známky na popelnice na rok 2014.
Vydávání těchto známek není podmíněno zaplacením poplatku za odpady.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 1 z 28. 01. 2014

č. usnesení : 1/2/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej parcely č. 1737/2 v k.ú. Hořice na Šumavě,
obec Hořice na Šumavě o výměře 552 m2 do společného jmění manželů XXXXXX za kupní cenu
5.385,- Kč. Při stanovení výše kupní ceny byla zohledněna skutečnost, že kupující v minulosti
vzdáním se jejich práva zajistili pro obec Hořice na Šumavě ve veřejném zájmu získání pozemku o
výměře 121 m2, na kterém se nachází jediná přístupová cesta k Pašijovému divadlu a také ke
skutečnosti, že v roce 2002 hradili kupující náklady související s vyhotovením GP a znaleckého
posudku v celkové výši 5.390,- Kč. Proto byla kupní cena za pozemek p.č. 1737/2 v k.ú. Hořice na
Šumavě pro manžele XXXXXX stanovena ve výši nižší než je kupní cena v místě a čase obvyklá. Dále
ZO schvaluje, že obec Hořice na Šumavě ponese ze svého náklady na vyhotovení kupní smlouvy,
náklady na správní poplatek za vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí a dále
náklady na daň z nabytí nemovitostí.
č. usnesení : 1/3/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 3/13 v příjmech 7.508.409,Kč, ve výdajích 7.447.409,- Kč, financování 61.000,- Kč.
č. usnesení : 1/4/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. st.-89 v k.ú.
Šebanov, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 1/5/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje výši nájemného za nebytové prostory v domě č.p. 40
v Hořicích na Šumavě pro nájemce Česká pošta s.p. IČ: 47114983 na 12.000,- Kč za rok bez další
valorizace a pověřuje starostu podepsáním nové smlouvy.
č. usnesení : 1/6/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje připojení obce Hořice na Šumavě k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
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č. usnesení : 1/7/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nabídku společnosti TENDRA s.r.o., IČ: 01820265 na
zpracování výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby dle projektu financovaného z OPŽP,
„Snížení energetické náročnosti – zateplení objektu OÚ č.p. 40 Hořice na Šumavě“ za cenu 1%
z uznatelných nákladů akce + DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
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.

MASOPUST 2014
Dne 22.2.2014 bude v obci Hořice na Šumavě probíhat masopustní veselí spojené s večerní
zábavou.
PROGRAM:
08:00 – žádání růžičkové koledy o povolení v této obci koledovat
12:00 – slaměná koleda odchází do osad (Šebanov, Skláře, Mýto) koledovat
16:00 – setkání obou koled na náměstí
20:00 – v kulturním domě taneční zábava – k poslechu a tanci hraje skupina GROCK, vstupné 80,- Kč
21:00 – zastřelení masopusta
Všichni jste srdečně zváni.

Karel Krčál

ZŠ a MŠ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
30. ledna se uskutečnil v budově ZŠ zápis budoucích prvňáčků, který v letošním roce probíhal
v indiánském duchu. Předškoláčky nejprve provázeli žáci 5. ročníku spolu s paní vychovatelkou,
kteří byli převlečeni za indiány. Každý z indiánů měl pro děti připravený jeden úkol. Po jejich splnění
přešli předškoláčci do další třídy, kde s paní učitelkou plnili úkoly pro školáky. Na konci zápisu si
děti vybraly z několika dárečků, které pro ně vyrobili starší spolužáci, a také každý obdržel diplom
budoucího prvňáčka. Jako každý rok, i letos nám paní kuchařky upekly pro budoucí školáky a jejich
rodiče výborný moučník.
Moc děkujeme.
Mgr. Jana Čurdová

Dětský karneval

V sobotu 8. 2. 2014 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě dětský karneval, který letos
připravil Divadelní spolek Rolnička ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Také v letošním roce byly k vidění
velice pěkné a nápadité masky, kterých bylo celkem 72. Organizátoři uváděli karneval v divadelních
kostýmech nové pohádky Ženich pro čertici. Letošní karneval byl velmi akční, tanec střídal
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jednoduché pohybové hry. Odměny si mohly vybrat opět všechny zúčastněné děti. Také pro dospělé
byla připravena taneční soutěž a tombola. Pět vylosovaných si odneslo domů velký koláč od paní
Jany Šusterové.
Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit.
Dětský karneval sponzorovali:
Český červený kříž 1000,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů 1000,-.
Občanské sdružení Masopoust 1000,-Kč
Divadelní spolek Rolnička 1000, -Kč.
Pan Miroslav Madej věnoval sud malinové limonády.
Obec Hořice na Šumavě propůjčila sál v KD.
Za všechny organizátory Mgr. Jana Brabcová

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
26. 1. 2014 hráli členové Divadelního spolku Rolnička benefiční představení ve Vyšším Brodě ve
prospěch zdravotně postižené dívky Johanky. Díky divákům, kteří přišli na představení a finančním
darům několika hořických a dolnotřebonínských občanů se podařilo vybrat a na konci představení
Johance předat 6 000,- Kč jako příspěvek na terapii, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Přejeme
Johance, aby se jí co nejdříve podařilo našetřit cílovou částku a tolik prospěšnou terapii absolvovat.
Co nás čeká v nejbližší době?
V neděli 23. 2. 2014 budeme reprezentovat Hořice na Šumavě na soutěžní divadelní přehlídce
v Prachaticích, nazvané Štítek 2014. Je to velká příležitost, jak pohádku Ženich pro čertici aneb
Sedmimílové boty v podání našeho divadelního spolku zprostředkovat divákům v další části
Jihočeského kraje. V březnu a dubnu se již tradičně zúčastníme divadelních přehlídek v Českém
Krumlově a v Trhových Svinech.
Jana Čurdová

HOŘICKÉ TRHY
Milí Hořičáci,
9. srpna chystáme v naší obci třetí „Hořické trhy“, jejichž náplní má být opět „řemeslo, umění,
dobroty a (ne)tradiční zábava pro děti a dospělé“.
Naším cílem je zachovat jedinečnou atmosféru, ale zároveň přinést i něco nového, abyste se nenudili
. Věříme, že i Vy přispějete svou účastí k pohodovému dni.
Máte-li chuť se k nám aktivně připojit například prodejem svých vlastnoručních výrobků, dobrot či
objevů z půdy, ale třeba i drobným vtipným kulturním příspěvkem, rádi Vám pomůžeme s realizací.
Moc se těšíme na Vaše nápady.
Lenka Indrová a Hořický cvrkot, o.s.
horicketrhy@seznam.cz, 724 322 337
www.horicezive.webnode.cz
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INZERCE
Společnost ELSTAR COM s.r.o. Litoměřice
si Vám dovoluje oznámit, že v lednu 2014 otevřela novou kancelář v Černé v Pošumaví 8, kde
poskytujeme právní a personální poradenství jak pro právnické, tak pro fyzické osoby.
V personální oblasti jsme schopni Vám poradit při výběru zaměstnanců, jejich hodnocení, včetně
řešení všech pracovněprávních problémů, v oblasti právní Vám poradíme při řešení jakýchkoliv
problémů, kontrolu již uzavřených smluv, dále při uzavírání nových smluv všech typů již podle NOZ
(nový občanský zákoník).
Naší kancelář naleznete v Černé v Pošumaví 8 směrem na Frymburk po pravé straně nad
stavebninami.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu v době od 09:00 do 14:00 hodin, dále pak po domluvě.
JUDr. Zdeněk LUDVÍK
jednatel
mobil: 737 230 904
e-mail: z.ludvikst@elstarcom.cz
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

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
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