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ZASTUPITELSTVO č. 1 z 26. 01. 2016
č. usnesení: 1/2/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v příjmech 1.989.886,60
Kč, ve výdajích 1.042.745,60 Kč a ve financování 947.141,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 1/3/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s nákupem 2 ks dýchací techniky s příslušenstvím pro
JSDH obce Hořice na Šumavě a zároveň souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na
věcné prostředky PO JSDH obce Hořice na Šumavě na rok 2016.
č. usnesení: 1/4/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr realizovat akci „Obnova vodovodu“ dle projektové
dokumentace vyhotovené panem Jiřím Sváčkem a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu
„Rozvoj venkova a krajiny Jihočeského kraje“.
č. usnesení: 1/5/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1455/1 v k.ú. Šebanov,
obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 1/6/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením Výhradní zprostředkovatelské smlouvy
uzavřené s RSH – realitní společnost, a.s., se sídlem Opletalova 1417/25 Nové Město, 100 00 Praha 1, IČ:
29056349 na prodej částí pozemku parc.č. 1077/9 označených dle GP 448-274/2015 jako parc.č.
1077/22 o výměře 993 m2 a parc.č. 1077/24 o výměře 987 m2 vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice
na Šumavě za cenu 680,- Kč za 1 m2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/7/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje vstup do Sdružení místních samospráv ČR.
č. usnesení: 1/8/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje změnu splatnosti kupní ceny za pozemek p.č. 1077/21 v
k.ú. Hořice na Šumavě a nákladů spojených s prodejem tohoto pozemku sjednaných KUPNÍ SMLOUVOU
ze dne 28.12.2015 tak, že kupní cenu za pozemek parc. č. 1077/21-travní porost o výměře 1125 m2 v
k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě ve výši 562.500,- Kč a náklady s prodejem pozemku
spojené ve výši 10.203,-Kč (tj. částku v celkové výši 572.703,-Kč) je povinna zaplatit kupující Eva
Koritarová obci Hořice na Šumavě nejpozději do 29.2.2016. Tato změna splatnosti bude sjednána
dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 28.12.2015.
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VELKÝ KNIŽNÍ BLEŠÍ TRH
Zveme Vás na ojedinělou akci, jejímž smyslem je zachránit co nejvíce krásných knih, poslat do oběhu
knihy, které už moc dlouho otálejí ve Vašich knihovnách a užít si pohodové kulturní dopoledne. Velký
KNIŽNÍ bleší trh propukne v sobotu 19. března v 9 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Až do 13 hodin budete mít možnost vybírat za pár korun z tisíců knih, které čekají na své čtenáře.
Máte také příležitost se elegantně zbavit knížek, které už doma nepotřebujete. Se zajímavými knížkami
pak můžete zcela zdarma využít služeb antikváře.
Pro nakupující:
Můžete se těšit na tisíce knížek pro děti i dospělé, na beletrii i naučné, knihy všech žánrů. Více než dva
tisíce knih vyřazených z místní knihovny pořídíte za symbolických 5 korun za kus (to ovšem neznamená,
že mezi nimi nenajdete poklady). K tomu další hromady a hory knížek, které přinesou soukromí prodejci.
Akce má dosah do celého regionu, proto věříme, že sál kulturního domu bude praskat ve švech :-).
Máte zájem prodat či darovat vlastní knihy?
Pokud potřebujete doma provětrat knihovnu a udělat v ní místo na nově ulovené kousky, máte hned
několik možností:
1. Chcete-li se knížek zbavit zadarmo, prostě nám je přineste. Budeme je prodávat po 5 korunách spolu s
těmi, které jsou vyřazeny z místní knihovny.
2. Další možností je zamluvit si vlastní stůl a prodávat si knihy sami. Výhodou je, že máte kupujícímu
možnost osobně předat kouzlo knihy a také třeba smlouvat o ceně, zkrátka mít všechno pěkně pod
kontrolou. Prodejní místo je pro Vás zdarma. Budete-li s akcí spokojeni, budeme rádi za jakkoliv velký
příspěvek do kasičky.
3. Třetí možnost je něco mezi. Pokud nechcete osobně prodávat, ale je Vám líto knihy darovat, můžete
nám je svěřit "do komise". Udáte si vlastní cenu, ze které si pak ponecháme 5 korun za kus, a po akci si
přijdete penízky a zbylé knížky vyzvednout.
Ve všech třech případech doporučujeme nás předem kontaktovat pro domluvení detailů.
Služby antikváře pro Vás
Chcete prodat knihu, o které tušíte, že má velkou hodnotu? Bojíte se zbavit knížek, které vypadají
starobyle? Nebo jste prostě jen zvědaví? Pro všechny účastníky blešího trhu bude na místě k dispozici
zkušený antikvář, který Vám ochotně ocení Vaše knihy, případně od Vás některé odkoupí.
Výtěžek z akce bude použit zejména pro rozvoj místní knihovny.
Další informace a nahlášení prodeje: knihyhorice@seznam.cz
www.horicezive.webnode.cz
MT: 724 322 337
Moc se těšíme na všechny čtenáře i prodejce!

Za všechny spoluorganizátory
Lenka Indrová

Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40, IČ: 00245909

www.horicenasumave.cz

380 737 101

MASOPUST 2016
Letošní masopust v Hořicích na Šumavě se povedl i přes počáteční problémy a to díky Vám všem, kteří
jste se na jeho přípravě podíleli! Děkujeme také našim spoluobčanům, kteří spoluvytvářeli jeho
jedinečnou atmosféru. I vám patří poděkování za štědrou koledu. Samozřejmě našim sponzorům i
obecnímu úřadu, zastupitelům a panu starostovi za pomoc a podporu.
Zvláště děkuji nejaktivnějším spolupracovníkům a to p. Robertovi Koritarovi, Tomášovi Novákovi, Petru
Váchovi, Janu Anderlovi, sl. Monice Grillové, p. Dáše Blažencové, Gabriele Koritarové a dalším.
Příští masopust se uskuteční 25. 02. 2017, a už teď se na Vás všechny těšíme.
Karel Krčál

KLUB CVRČEK

Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek v obecní klubovně ve
druhém patře obecního domu. Podle zájmu připravujeme program pro maminky i děti, ale přijít můžete i
jen tak, odpočinout si ;-).
Program na březen:
3. 3. JEN TAK*
10. 3. Dílna: Prstové barvičky + JEN TAK*
17. 3. JEN TAK*
24. 3. Velikonoční prázdniny – Cvrček bude odpočívat
31. 3. Cvičení s batolaty + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička, průlezka, spousta materiálu na
tvoření
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.
Lenka Indrová

POZVÁNKA NA ČTVRTFINÁLE BADMINTONOVÉ EXTRALIGY
Badmintonové extraligové družstvo dospělých v čele s Lucií Černou
sehraje své poslední domácí utkání v letošní sezóně. V základní části
skončili na 4. místě a ve čtvrtfinále se utkají s Plzní. Kdo vyhraje, bude
bojovat o medaile, kdo prohraje, končí. Očekává se velmi vyrovnané a
napínavé utkání, u kterého je opravdu těžké tipnout, kdo vyhraje.
Věříme, že to bude právě Krumlov, kdo do finálového boje postoupí.
Tohle všechno vypukne v sobotu 27. února, od 13:00 do 15:00
hodin ve Sportovní hale (Chvalšinská ulice 111). Bouřlivá domácí
kulisa by družstvu i Lucce v souboji s těžkým soupeřem určitě
pomohla.
Petr Tröster, Lucie Černá
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V REGIONU NA STRÁNKÁCH OBCE
V lednovém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o nově zařazené složce „Životní situace“. Nad touto
složkou v pravém sloupci stránek se nachází složka s názvem „Pracovní příležitosti v regionu“.
Zde můžete najít aktuální inzerci nabídek pracovních míst v našem okrese i nejbližším okolí. Jsou zde
zastoupeny již nějaký čas pracovní portály „Profesia“, „SEZNAM.CZ“, „CityPortals“ a nově je zde
zastoupena i firma „JOBBLE“. Tato firma je největším pracovním portálem v České republice. JOOBLE
používá speciální vyhledávací algoritmus a můžete si zde vyhledávat práci nejen v celé ČR, ale i
v zahraničí.
Petr Tröster

INZERCE
Stomatologická ordinace ve Frymburku od 1. 4. 2016
opět v provozu
Přijímáme nové pacienty, včetně dětí každého věku

Objednávky na tel.: 721 113 082

Ordinační hodiny:
PONDĚLÍ 7:00 - 11:00 11:30 – 16:30
ÚTERÝ 10:00 – 14:00 14:30 – 18:30
STŘEDA 7:00 – 11:00
ČTVRTEK 10:00 – 14:00 14:30 – 18:30
PÁTEK 7:00 – 11:00 11:30 – 14:30

MDDr. Petra Prekopová, Frymburk 160

Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, účetní poradenství
Doučování účetnictví, daňové evidence, mezd
Kancelářské práce
Prosím, předem si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku.
Ing. Petra Chadtová
A. Stiftera 267
382 26 Horní Planá
Tel.: 736 437 029
E-mail: Petra.chadtova@seznam.cz
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