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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám několik důležitých informací k současnému nouzovému stavu,
jeho důsledcích a opatřeních probíhajících v naší obci:
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 – o přijetí krizového opatření – jsou počínaje
dnem 16. 03. 2020 úřední hodiny Úřadu městyse Hořice na Šumavě stanoveny takto:
pondělí a středa 08:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00 – vstup pouze s rouškou nebo jinou ochranou.
Žádáme občany, aby šli na úřad pouze v případě naprosto neodkladných úředních záležitostí.
Po tuto dobu nebudou přijímány žádné hotovostní platby.
Prosíme, pokud je to možné, abyste platili převodem na účet městyse č.ú.: 275 899 334/0300. Paní
Dáša Blažencová (tel: 774 277 174) Vám k tomu sdělí vše potřebné. Pokud nemůžete platit
převodem na účet, posečkáme s Vaší platbou až do ukončení těchto mimořádných opatření.
Dále oznamujeme, že až do odvolání je:
přerušen provoz sběrného dvora, je uzavřena tělocvična, kulturní dům a knihovna.
Provoz pošty zůstává zatím beze změny – vstup pouze s rouškou nebo jinou ochranou.
Ordinační hodiny praktického i dětského lékaře se zatím také nemění.
Restaurace U pranýře vaří a vydává obědy pouze s sebou. Nabízí zvýhodněné obědy pro seniory,
a i jejich rozvoz. Pokud máte zájem o tyto služby volejte na tel: 777 354 683 nebo 602 115 119.
Nabízíme pomoc spoluobčanům starším 65ti let, kteří jsou nejvíce ohroženi, a kteří by dle všech
doporučení neměli opouštět své domovy. Těm, kterým nemůže pomoct jejich rodina, přátelé a známí
mladších ročníků, jsme ochotni zabezpečit základní potraviny, hygienické potřeby a léky. Pokud
máte o tuto pomoc zájem, obraťte se prosím na paní místostarostku Miladu Ottovou (tel:
774 277 080).
Máme objednány bavlněné, pratelné roušky, které nabízíme hořickým občanům nad 65 let
zdarma. (Doufáme, že budou dodány co nejdříve.) Pokud máte zájem, je nutné se telefonicky
nahlásit na tel: 774 277 080 a my Vám je doručíme domů do schránky. Všichni ostatní (pouze
občané Hořic) si je budou moct zakoupit na naší poště za nákupní cenu 72,- Kč. Až budou k dispozici,
dáme vědět prostřednictvím rozhlasu.
Situace se vyvíjí velice rychle, takže samozřejmě je nejlepší sledovat sdělovací prostředky. My Vás
budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek www.horicenasumave.cz a
prostřednictvím obecního rozhlasu.
Vždy se samozřejmě můžete obrátit s žádostí o pomoc přímo na mě.
Martin Madej tel.: 608 961 777
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ZASTUPÍTELSTVO c . 2 z 20. 02. 2020
č. usnesení 2/2/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu městyse pro rok 2020, příjmy
27.134.383,- Kč, výdaje 27.134.383,- Kč.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu a bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
č. usnesení 2/3a/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje investiční záměr na akci: “Oprava (modernizace)
sociálního zařízení ZŠ a MŠ Hořice na Šumavě”
č. usnesení 2/3b/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje podání žádosti o dotaci na akci “Oprava
(modernizace) sociálního zařízení ZŠ a MŠ Hořice na Šumavě” z programu Ministerstva financí,
Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z
podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí.
č. usnesení 2/4/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc. č. 149/28 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě označenou o výměře 78 m2 za 25,- Kč bez DPH za 1 m2 a náklady s
prodejem spojené kupujícím Íng. Martinu Benčovi a Janě Benčové a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
č. usnesení 2/5/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: CB-1030057731/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, a.s. ÍČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na
pozemku parc. č. 1195 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v
celkové výši 10.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení 2/6/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB014330051458/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s.
ÍČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemku parc. č. 1195
v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení 2/7/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje podání žádosti o dotaci na dofinancování na akci
"Obnova podlahy tělocvičny ZŠ Hořice na Šumavě” z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, Opatření č. 2: Stavební úpravy objektů občanské
vybavenosti (zdravotnictví, obchod, kultura, sport) včetně následného vybavení.
č. usnesení 2/8/2020
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1735 v k.ú.
Šebanov, obec Hořice na Šumavě označenou dle GP č. 149-370/2019 jako parcela parc. č. 1735/2 o
výměře 1.200 m2 za 100,- Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené kupujícím manželům Michalovi
a Anetě Hanzlíkovým a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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ZÁPÍS K POVÍNNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – ZMĚNA TERMÍNU
Vážení rodiče,
v souvislosti s aktuálním děním v České republice dojde v Základní škole a Mateřské škole v Hořicích
na Šumavě k posunutí termínu zápisu k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ). O přesném
termínu konání zápisu Vás budeme informovat osobně, ale také prostřednictvím webových stránek
školy (www.zshoricenasumave.cz) hned, jakmile o něm bude rozhodnuto. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka školy

MÍ STNÍ SKUPÍNA CESKE HO C ERVENE HO KR Í Z E
Vážení příznivci naší burzy, vzhledem k současné situaci jsme ze samozřejmých důvodů zrušili Jarní
burzu, která byla naplánována v termínu 20.- 21. března 2020. Jakmile to půjde, pokusíme se najít
náhradní termín nebo bychom pro Vás připravili Podzimní burzu v co nejbližším časovém horizontu.
Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás moc těšit
Milada Ottová

PODE KOVA NÍ ZA DE TSKÝ MAS KARNÍ KARNEVAL 2020
V sobotu 29. 2. 2020 proběhl dětský maškarní karneval v kulturním domě v Hořicích na Šumavě. Již
podruhé uváděl a moderoval celý karneval klaun Hugo s programem Klauniáda. Děti a dospělí se
mohli 2 hodiny bavit uceleným programem s vtipnými klaunskými gagy, žonglérským vystoupením,
tanečními hrami. Na konci programu si každý mohl sám pod vedením klauna Huga vytvarovat
zvířátko z balónku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na letošní
maškarní karneval. Jsou to: Místní skupina Českého Červeného kříže, Městys Hořice na Šumavě,
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě, Divadelní spolek Rolnička Hořice na
Šumavě, Občanské sdružení masopust a pan Miroslav Madej.
Jana Brabcová

ÍNZERCE
PŘIJMEME ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE BETONU
-nákladní doprava nad 7,5 t-platný
profesní průkaz řidiče nutný
-pracoviště Frymburk, na dojíždění je
k dispozici služební vůz
-měsíční příjem dle výkonu 20-30 000 kč
-nástup možný ihned, případně dle dohody
-hlavní pracovní poměr
-další info při osobním jednání
KONTAKT-732 368 345, 603 357 459
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Prodávám dvougaráž na točně v Hořicích na Šumavě, parc. č. 420. Připojen elektrický proud.
Cena 300.000,- Kč
MT: 606 809 824
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