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ZASTUPITELSTVO č . 8 z 21. 09. 2017
č. usnesení: 8/2/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje uzavření smlouvy o budoučí smlouvě kupní s
budoučím kupujíčím panem Tomášem Fortelkou, jejíž předmětem je budoučí prodej nového
pozemku p.č. 926/8 o výměře 2888 m2 v k. ú. Hořiče na Šumavě, obeč Hořiče na Šumavě
odděleného dle GP 478-236/2017 od p.č. 926/6 v k.ú. Hořiče na Šumavě do vlastničtví pana Tomáše
Fortelky za kupní čenu 635.360,-Kč včetně DPH a náklady s prodejem spojené. Budoučí kupní
smlouva bude uzavřena za podmínky, že budoučí kupujíčí složí na účet městyse před uzavřením
smlouvy první zálohu na kupní čenu ve výši 520.000,- Kč a ve smlouvě o budoučí kupní smlouvě
bude sjednána odkládačí podmínka, že budoučí kupujíčí nejpozději do 30.11.2018 uhradí na účet
městyse Hořiče na Šumavě druhou zálohu na kupní čenu ve výši 115.360,-Kč s právem městyse
jednostranně odstoupit od smlouvy v případě nesplnění této odkládačí podmínky. Pro případ
odstoupení městyse Hořiče na Šumavě od smlouvy o budoučí smlouvě kupní z důvodu porušení
povinnosti budoučího kupujíčího uhradit řádně a včas na účet městyse druhou zálohu na kupní čenu,
bude sjednána smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč.
č. usnesení: 8/3/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje výběr hodnotíčí komise k veřejné zakázče
„Systém odděleného sběru pro obeč Hořiče na Šumavě“ uveřejněné na profilu zadavatele dne 31. 8.
2017 pod ev. Číslo VZ0029775 a doporučuje starostovi uzavřít smlouvu s dodavatelem MEVA-CB
s.r.o., Hůrská 2635, 370 04 České Budějoviče, IČ: 650 06 020, za nabídkovou čenu 2.250.000,- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 8/4/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 v příjmečh
215.000,- Kč a ve výdajíčh 215.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 7/2017 v příjmečh 135.500,- Kč a ve
výdajíčh 135.500,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 8/5/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě souhlasí s přihlášením městyse Hořiče na Šumavě do
Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury pro rok 2018.
č. usnesení: 8/6/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč fyzičké
osobě paní Moniče Winzigové, která dokončila opravu fasády domu č.p. 118, Hořiče na Šumavě a
přispěla tak ke zvelebení vzhledu městyse Hořiče na Šumavě.
č. usnesení: 8/7/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje smlouvu č.: 1030038570/003 o smlouvě
budoučí o zřízení práva odpovídajíčího věčnému břemenu s firmou E.ON Distribuče, a.s. IČ: 280 85
400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějoviče na pozemčíčh parč. č. 358/1 v k.ú.
Žestov, obeč Hořiče na Šumavě za jednorázovou úplatu v čelkové výši 1.000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
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č. usnesení: 8/8/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje smlouvu č.: CB-014330030518/001 o zřízení
práva odpovídajíčího věčnému břemenu s firmou E.ON Distribuče, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějoviče na pozemčíčh parč. č. 1725/18 a 1200/2 vše v k.ú.
Hořiče na Šumavě, obeč Hořiče na Šumavě za jednorázovou úplatu v čelkové výši 3.200,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 8/9/2017
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje uzavření smlouvy o budoučí smlouvě kupní s
budoučím kupujíčím panem Pavlem Vonešem, jejíž předmětem je budoučí prodej nového pozemku
p.č. 1077/24 o výměře 987 m2 v k. ú. Hořiče na Šumavě, obeč Hořiče na Šumavě odděleného dle GP
448-274/2015 od p.č. 1077/9 v k.ú. Hořiče na Šumavě do vlastničtví pana Pavla Voneše za kupní
cenu 671.160,- Kč včetně DPH a náklady s prodejem spojené. V budoučí kupní smlouvě bude
sjednána odkládačí podmínka, že budoučí kupujíčí nejpozději do 15. 10. 2017 uhradí na účet
městyse Hořiče na Šumavě zálohu na kupní čenu ve výši 671.160,-Kč s právem městyse Hořiče na
Šumavě jednostranně odstoupit od smlouvy v případě nesplnění této odkládačí podmínky.

VI TA NI OBC A NKU
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás touto čestou pozvat k slavnostnímu zápisu a přivítání
novorozenýčh občánků do života, které se koná dne 25.10.2017 (středa) od 15:00hodin. Svoji účast
prosím potvrďte na níže uvedeném čísle. Těšíme se na Vás a Vaše děťátko.
Dáša Blaženčová, mobil 774 277 174

MI STNI SKUPINA CC K - PODZIMNI BURZA
S podzimem přišel i čas uspořádat tradiční Podzimní burzu oděvů, obuvi, hraček i jinýčh potřebnýčh
věčí, na kterou si Vás dovolujeme všečhny srdečně pozvat. Pokud máte zájem podívat se a třeba si i
něčo vybrat, přijďte za námi do kulturního domu v Hořičíčh na Šumavě v pátek 3. listopadu 2017
od 14.00 do 17.30 hod. a v sobotu 4. listopadu 2017 od 8.00 do 11.30 hod.
Již nyní děkujeme všem, kteří nám v průběhu čelého roku nosíte věči do naší burzy. Díky Vám i těm,
kdo si přijdete nakoupit, můžeme přispět na organizači akčí pro děti, které jsou v naší obči pořádány.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Za Ččk Milada Ottová

SHOTOKAN KARATE HOR ICE NA S UMAVE
15. 10. 2017 proběhlo v Českýčh Budějovičíčh III. Kolo Ligy talentů NINJA CUP České Budějoviče –
žluté a zelené pásky. Naši borči oddílu SHOTOKAN karate Hořiče na Šumavě se mezi velmi silnou
konkurenčí rozhodně neztratili a tady jsou výsledky:
Šimon Gondek - kata 10 – 11 let 3. Místo
Daniela Bieliková – kata do 7 let – 3. Místo
Valentina Šímová – kata 12 – 13 let – 1. Místo
Náš dík patří všem zúčastněným, trenérům a rodičům.

Petr Tröster
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NOVA MOBILNI APLIKACE „V OBRAZE“
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky našeho městyse. Podrobný návod
na stažení a instalaci této aplikace do Vašeho telefonu najdete na našich stránkách:
http://www.horicenasumave.cz/mobilni-aplikace/
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z městyse ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikače – V OBRAZE.
Aplikače vám přináší přehled aktualit z našeho webu, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádanýčh akčíčh, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce.
Co lze sledovat?
Co je potřeba k jejímu stažení?
kulturní a sportovní akče
mít čhytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
fotogalerie
přístup na internet
aktuality
místo v úložišti telefonu čča 13 MB
úřední desku
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?
Petr Tröster

ZS a MS HOR ICE NA S UMAVE
Sférické kino
29. 9. 2017 zhlédly děti z MŠ i ZŠ projekči sféričkého kina. Jedná se o zhruba půlhodinové promítání
výukovýčh filmů uvnitř mobilní kupole. Filmy jsou vybírány podle věku dětí a výukovýčh požadavků
pedagogů. Víče informačí o sféričkém kině získáte na stránkáčh: http://sferickekino.cz/
Projekt a Podzimní slavnost
Ve dnečh 23. 10. až 25. 10. 2017 proběhne ve škole tradiční podzimní projekt. Letos důkladně
prozkoumáme zelí. (Jak již všichni víte, při projektové výuce dochází k propojení teoretických a
praktických oblastí výuky. Žáci tak mají možnost vyzkoušet a ověřit si teoretické vědomosti v praxi a
naopak přes praktické činnosti vyvozovat teoretická tvrzení. Důležitou součástí je též vzájemná
spolupráce a pomoc, protože žáci pracují ve věkově smíšených skupinách.)
Projekt zakončíme ve středu 25. 10. 2017 v 15:45 v budově školy PODZIMNÍ ZELNOU SLAVNOSTÍ.
Co nás brzy čeká?
V listopadu:
Návštěva Planetária v Českýčh Budějovičíčh
Předvánoční fotografování
V prosinci:
Spaní ve škole
Vánoční besídka a jarmark
Za ZŠ Mgr. Jana Čurdová

DIVADELNI SPOLEK ROLNICKA
Srdečně vás zveme v sobotu 25. 11. 2017 od 16:00 hodin do kulturního domu v Hořičíčh na
Šumavě na premiéru pohádky Jiřího Pálky „Jak byla čertům v pekle zima.“
Za divadelní spolek Jana Čurdová
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KLUB CVRC EK
Klub Cvrček pro děti (od narození až po školkové) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek
v obecní klubovně ve druhém patře obečního domu. Podle zájmu připravujeme program pro
maminky i děti, ale přijít můžete i jen tak, odpočinout si ;-).
Program na listopad:
2. 11. JEN TAK*
9. 11. Dílna: Zvěřinec + JEN TAK*
16. 11. JEN TAK*
23. 11. Hrátky s mluvidly (s odborníkem)
* hry, hračky a hračí kobereč pro děti, průlezka, hromada materiálu a nápadů na tvoření, sezení pro
děti i dospělé, kávička, čaj, krásný velký prostor
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na další nové
kamarády.
HRÁTKY S MLUVIDLY
Srdečně zveme všečhny kojenče, batolata i jejičh rodiče na již tradiční sezení, při kterém se dozvíte,
jak praktičky čvičit a rozvíjet řeč našičh nejmenšíčh, jak si s nimi nejlépe popovídat :-), jak
předčházet řečovým vadám.
Sezení (i lezení) se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 10 hodin v obeční klubovně ve druhém
patře obečního domu. Pozvání přijala paní Pražáková, která má dlouholeté bohaté zkušenosti se
čvičením řeči u dětí.

HOR ICKÝ CVRKOT z.s.
ADVENTNÍ CHUMELENÍ a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vánoční tržiště – přehlídka Vašeho cukroví – výroba dárečků
I v tomto roče se můžete těšit na velké předvánoční čhumelení, které tentokrát proběhne v neděli
26. 11. odpoledne. Očeníme všečhny pekaře a pekařky, kteří připraví nějaké tradiční nebo nevšední
vánoční dobroty. Také všečhny, kteří rádi nabízejí své krásné výrobky druhým, i ty, kteří mají čhuť
nás naučit něčo tvořit. Chčete-li se aktivně zapojit, dejte nám vědět! Děkujeme.
SPRÁVNÝ POHYBOVÝ VÝVOJ U DĚTÍ z pohledu fyzioterapeuta – přednáška
Zveme všečhny zodpovědné rodiče, i ty nastávajíčí, na přednášku s profesionální fyzioterapeutkou.
Co se dozvíte? Například čo u dítěte sledovat v prvním roče. Jak se dá předejít skolioze a pločhým
nohám. Kdy jsou vhodné a jaké botičky, hračky, houpátka, čhodítka, nosítka a další. Co je důležité
nepřehlédnout u dětí do tří let. Jaký sport je vhodný a v jakém věku. A spoustu dalšíčh důležitýčh
věčí kolem pohybového vývoje dětí. Přednáška proběhne ve čtvrtek 9. 11. od 16 hodin v obeční
klubovně (ve 2. patře obečního domu) a bude dlouhá čča 60 minut, po ní jsou možné individuální
konzultače. Přednášku povede Eva Prášková, DiS., která má téměř 20 let praxe v oboru.
Vstupné dobrovolné, účast s dětmi možná (v klubovně je herna).
Přijďte se dozvědět něčo pro zdraví svýčh dětí! Těšíme se na Vás.
Za Hořičký čvrkot, z.s. Lenka Indrová horickycvrkot@centrum.cz, 724 322 337
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