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BŘEZEN
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

 Od 1. 4. 2015 budou započaty práce na zateplení obecního domu (stará škola). Již nyní budou
probíhat přípravné práce (stavba lešení). Nad rámec projektu zateplení jsme se rozhodli
vyměnit i střešní krytinu. Tyto práce vyjdou mnohem levněji, než kdyby se dělaly jako
samostatná akce. Vyloučí se také riziko poškození fasády při opravě, kterou by bylo stejně
nutné provést za pár let. Celá stavba tak bude kompletně rekonstruovaná na mnoho let bez
nutnosti dalších oprav. Po celou dobu stavby (max. do 30. 6. 2015) bude uzavřen chodník
před budovou a vchod bude z hlediska možného úrazu řádně zabezpečen. Dbejte, prosím,
důrazně na bezpečnost v okolí celé budovy! Děkujeme Vám za pochopení.
 Počátkem dubna se rozběhnou také práce na dětském hřišti při MŠ. Po dobu stavby (cca 2
měsíce) bude omezeno užívání školní zahrady, ale v červnu se už děti mohou těšit, že si hřiště
před prázdninami užijí.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 2 z 24. 02. 2015
č. usnesení: 2/2/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s podporou dvou akcí z programu regenerace MPZ a
MPR ministerstva kultury. Z těchto prostředků zastupitelstvo podpoří:
1.
Akci pana Josefa Seleckého – rekonstrukce domu č.p. 79 částkou 200.000,- Kč.
2.
Akci obce Hořice na Šumavě – restaurování kamenné kašny č. IV. v Hořicích na Šumavě
částkou 288.000,- Kč.
3.
Akci obce Hořice na Šumavě – restaurování kamenné kašny č. V. v Hořicích na Šumavě
částkou 332.000,- Kč.
č. usnesení: 2/3a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování kamenné kašny č. IV. v
Hořicích na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest. , Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv,
IČ:735 32 967, číslo licence MKČR č.j. 9968/2004 za nabídkovou cenu 289.700,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 2/3b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování kamenné kašny č. V. v
Hořicích na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest. , Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv,
IČ:735 32 967, číslo licence MKČR č.j. 9968/2004 za nabídkovou cenu 335.500,- Kč bez DPH.
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č. usnesení: 2/4/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB
014330025141/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 78 v k. ú. Skláře na Šumavě, obec Hořice na Šumavě
za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 2/5/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1201/1 v k. ú. Mýto
u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 2/6/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1200/1 a
1201/1 v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 2/7/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. st. 239 v k. ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, jehož součástí je stavba – rodinný dům č. p. 10 v Hořicích
na Šumavě panu Josefu Šugovi, za cenu 1.300.000,- Kč s tím, že celá kupní cena bude uhrazena
nejpozději do 31.8.2015. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a náklady
na úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
č. usnesení: 2/8/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej stavební parcely č. st. 46/1 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 260m2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě a stavby
občanského vybavení č.p. 46, Hořice na Šumavě postavené na stavebních parcelách p. č. st. 46/1 a
p.č. st. 46/2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za kupní cenu v celkové výši
1.500.000,- Kč do společného jmění manželů Miroslava Madeje a Vlasty Madejové, s tím, že celá
kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31.8.2015. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a náklady na úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do příslušného
katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
č. usnesení: 2/9/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2015, příjmy
27.154.850,- Kč, výdaje 27.154.850,- Kč a financování 839.000,- Kč.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu a bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
č. usnesení: 2/10/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci kostelní zdi dle cenové nabídky od firmy Czech Projekt s.r.o., Nad hřištěm 205, 373 24
Římov, IČ: 45023981, ze dne 12.02.2015 za cenu 28.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 2/11a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnout vypůjčiteli – panu Martinovi Madejovi,
IČ: 42401747 od 1.3.2015 nebytové prostory kotelny a uhelny o celkové ploše 24m2 v objektu
občanského vybavení č.p. 200 Hořice na Šumavě, která je součástí pozemku – stavební parcely č. st.
336 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě do výpůjčky za účelem výroby tepelné energie
do objektu č.p. 200 Hořice na Šumavě. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tím, že výpůjčku
je možné ukončit výpovědí kterékoli smluvní strany bez udání důvodu nejdříve po uplynutí pěti let
trvání výpůjčky.
č. usnesení: 2/11b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnout vypůjčiteli – panu Martinovi Madejovi,
IČ: 42401747 od 1.3.2015 nebytové prostory kotelny o celkové ploše 28m2 v objektu občanské
vybavenosti č.p. 102 Hořice na Šumavě, která je součástí pozemku – stavební parcely č. st. 326 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě do výpůjčky za účelem výroby tepelné energie do objektu
č.p. 102 Hořice na Šumavě. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tím, že výpůjčku je možné
ukončit výpovědí kterékoli smluvní strany bez udání důvodu nejdříve po uplynutí pěti let trvání
výpůjčky.
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ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Zápis dětí do mateřské školy
Vážení rodiče,
přijměte pozvání k zápisu dětí do mateřské školy, který se uskuteční 27. 4. a 28. 4. 2015 od 8:30
do 11:00 hod. v budově mateřské školy. Tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a Vyjádření lékaře) si můžete kdykoliv vyzvednout u zástupkyně ředitelky pro MŠ paní O.
Jindrové nebo v ředitelně školy. Potřebné tiskopisy jsou též k dispozici na webových stránkách školy
(www.zshoricenasumave.cz) - v položce MŠ – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ – Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření lékaře – ke stažení zde). V den zápisu si s sebou do MŠ
přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzené Vyjádření lékaře. Žádost o přijetí můžete
vyplnit také přímo v MŠ v den zápisu.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka ZŠ a MŠ

KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek v hořické knihovně ve
druhém patře obecního domu. Podle zájmu připravujeme program pro maminky i děti, ale přijít
můžete i jen tak, odpočinout si ;-).
Program na duben:
2. 4. JEN TAK*
9. 4. Razítkování s jarní zeleninou + JEN TAK*
16. 4. JEN TAK*
23. 4. Jak na jemnou motoriku + JEN TAK*
30. 4. JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, hromada materiálu na tvoření, sezení pro děti i dospělé,
kávička i čajík, průlezka
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.
Lenka Indrová
Hořický cvrkot, z.s.

VELIKONOCE 2015
Srdečně vás zveme k oslavám Velikonočních svátků.
* během mše sv. se nezpovídá
datum/farnost
6.4.
Velikonoční Pondělí

Hořice na Šumavě
10.00

zpovídání

(sobota) 28.3.

15.30 – 16.00

P.Ivan Marek Záleha, O.Praem.
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