ČERVEN

2015

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr vytvořit nový Územní plán obce podle
nového stavebního zákona. Vyzýváme případné zájemce o změnu územního plánu, aby podali
své návrhy do 30.9.2015. Veškeré informace o způsobu podání žádosti a patřičný formulář
obdržíte na OÚ u pana Tröstera.
 Ještě jednou srdečně zveme všechny hořičáky na akce „Hořického kulturního léta“,
především pak na „Hořickou slavnost“, kterou již popáté zahájíme letní prázdninovou
sezónu. Budeme moc rádi, když se přijdete pobavit i na některou z nabízených akcí, na které
již nyní můžete v předprodeji na OÚ zakoupit vstupenky s 50% slevou (Michal je pro hořické
děti zdarma). Ještě jednou upozorňuji, že tuto slevu mohou uplatnit pouze hořičáci a pouze
na OÚ formou vstupenek na jméno. Vstupenky se prodávají v úředních hodinách: pondělí,
středa od 7:00 do 17:00 a v pátek od 7:00 do 12:00. Jako každý rok si zde můžete také
vyzvednout vstupenky na Pohádkovou rezervaci.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 5 z 26. 05. 2015
č. usnesení: 5/2/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/15 v příjmech 1.335.000,Kč, ve výdajích 955.000,- Kč a ve financování – 400.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/3/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě bere na vědomí Územní studii Hořice na Šumavě zastavitelná
plocha D1, 1/I Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 5/4/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr vytvořit nový Územní plán obce podle nového
stavebního zákona a pověřuje starostu, aby vyzval případné zájemce o změny o návrh těchto změn.
č. usnesení: 5/5/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, aby obec Hořice na Šumavě jako věřitel a
dlužník (podnikatel) uzavřeli dohodu o splátkách, na základě které by dlužník splácel dlužnou částku
z titulu dlužného nájemného a nákladů na teplo z nebytových prostor v celkové výši 94.960,- Kč
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4.000,- Kč splatných nejpozději do konce kalendářního
měsíce počínaje měsícem červnem 2015 pod sankcí ztráty výhody splátek.
č. usnesení: 5/6/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vydává na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení § 47 odst. 3
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zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
obce Hořice na Šumavě č. 2/2015, o stanovení doby nočního klidu, která nabývá účinnosti 15. dnem
od jejího vyhlášení.
č. usnesení: 5/7/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy
v Hořicích na Šumavě za rok 2014.
č. usnesení: 5/8a/2015 až 5/8g/2015 (zkrácené)
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu obce
Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro spolky a fyzické osoby:
JUNÁK – český skaut - 20.000,- Kč, Alteso Nočesta - 10.000,- Kč, Divadelní spolek ROLNIČKA 15.000,- Kč, Hořický cvrkot, o.s. - 14.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů v Hořicích na Šumavě 30.000,- Kč, Společnost pro zachování Hořických pašijových her - 30.000,-Kč, Lucie Černá - 20.000,Kč. Tyto dotace budou poskytovateli vyúčtovány nejpozději do 15.12.2015. Dotace pro spolky budou
poskytnuty na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 5/9/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc. č. 623/1 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě - ostatní plocha, o výměře 716 m2 panu Pavlovi Jankovi, za cenu 10,Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené.
č. usnesení: 5/10/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc. č. 1584 v k.ú. Šebanov, obec
Hořice na Šumavě – trvalý travní porost, o výměře 164 m2 panu Jaroslavu Maršálkovi, za cenu 25,- Kč
za 1 m2 a náklady s prodejem spojené.
č. usnesení: 5/11/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1201/1 v k.ú. Mýto,
obec Hořice na Šumavě - ostatní plocha, o výměře 43 m2 panu Ing. Vítězslavu Kartákovi, za cenu
100,- Kč /1 rok.
č. usnesení: 5/12/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat část pozemku parc.č. 1216/3 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 5/13/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat části pozemků parc.č. 915/1 a 1077/9 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 5/14/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: 1030025066/001 o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 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. 915/1 a 915/2 A 2
v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.800,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 5/15/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s firmou O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brulmlovkou266/2, 140
22, IČ: 60193336, na pozemku parc. č. 78 v k.ú. Skláře na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.710,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 5/16/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 906/2,
parc. č. 1077/6 a parc. 1077/8 v k.ú. Hořice na Šumavě obec Hořice na Šumavě do vlastnictví obce
Hořice na Šumavě od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774 dle zákona č. 503/2012Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů.
č. usnesení: 5/17/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh Kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej
pozemku - stavební parcely č. st. 46/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě a stavby občanského vybavení č.p. 46 Hořice na Šumavě stojící na
pozemcích p.č. st. 46/1 a p.č. st. 46/2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě do společného
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jmění manželů Miroslava Madeje a Vlasty Madejové za kupní cenu 1.500.000,- Kč s tím, že kupní
cena bude uhrazena nejpozději do 30-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo obce
Hořice na Šumavě pověřuje místostarostku obce podpisem této kupní smlouvy ve znění, které tvoří
přílohu zápisu jednání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě ze dne 26.5.2015.
č. usnesení: 5/18/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – kanalizace (kanalizační přípojka) na části
služebného pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Skláře na Šumavě, obec Hořice na Šumavě ve prospěch
panujícího pozemku p.č. 1 v k.ú. Skláře na Šumavě, jehož součástí je rodinný dům č.p. 5 Skláře stojící
na pozemku p.č. 1 v k.ú. Skláře na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za budoucí jednorázovou úplatu
200,- Kč bez DPH.

ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Blíží se konec školního roku a nastane doba prázdnin a dovolených. Proto bych vás ráda seznámila s
prázdninovým provozem naší mateřské a základní školy – školní jídelny.
Provoz mateřské školy bude se souhlasem zřizovatele o hlavních prázdninách přerušen od 13. 7.
2015 do 23. 8. 2015. V tomto termínu nebude též v provozu školní jídelna.
Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu letních prázdnin.
Provoz mateřské školy a školní jídelny bude zahájen v pondělí 24. 8. 2015.
Školáci zahájí nový školní rok 2015/2016 v úterý 1. 9. 2015 v 8:00 hodin ve školní jídelně.
Děkuji všem pracovnicím naší školy (p. učitelkám MŠ a ZŠ, p. kuchařkám, p. školnicím) za jejich
výbornou práci, kterou odváděly v tomto školním roce. Přeji všem krásné léto a ničím nerušené
dovolené.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jménem dětí, žáků, zaměstnanců i jménem svým našemu zřizovateli - Obci Hořice na Šumavě,
zejména panu starostovi Martinu Madejovi, za vybudování rozsáhlého přírodního hřiště na školní
zahradě. Bez podpory obce bychom si toto hřiště vůbec nemohli dovolit. Zásluhou pana starosty a
zastupitelů obce se podařilo získat finanční prostředky na vybudování tohoto hřiště (90% dotace ze
Státního fondu životního prostředí a zbytek spolufinancování z rozpočtu obce).
Protože dotační podmínky nedovolují, aby bylo hřiště veřejné, stává se výhradně součástí Základní
školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě.
Ještě jednou moc děkujeme.
Za ZŠ a MŠ v Hořicích na Šumavě
Mgr. Jana Čurdová

KURZY ORIETÁLNÍHO TANCE
Od července 2015 můžete navštěvovat kurzy orientálního tance v Hořicích. Kurzy pro vás připravuje
tanečnice Ismene, která se tanci věnuje od roku 2006 a pravidelně vystupuje jak na veřejných, tak i
soukromých akcích. Kromě orientálního stylu tančí také arabské flamenco, cikánské tance, tribal a
tanec s ohněm.
Přijďte objevit krásu orientálního tance, zrelaxovat a naučit se ladným pohybům. Orientální tanec
vám přinese nejen dobrou náladu, příjemný pocit z každého pohybu, zformování postavy, ale má
také pozitivní vliv na zdraví (testováno na lidech :-).
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Kurzy jsou určeny všem ženám bez ohledu na věk, které se chtějí cítit ve svém těle dobře a ještě lépe.
Úroveň kurzů je jak pro úplné začátečnice, tak i pro mírně pokročilé.
Kvůli kapacitě kurzů mne prosím informujte nejlépe do 30. června 2015 o vašem zájmu o účast
v kurzu. Kontakt: Ismene (Jitka) 776 016 891, e-mail: ismene@ismene.cz.
První dvě lekce kurzu jsou seznamovací a oťukávací, tedy zdarma. Cena jedné lekce je pouze 60,- Kč.

POHÁDKOVÁ REZERVACE
Ve středu 1. července se na hořickém kopečku již popáté otevře vrátnice Pohádkové rezervace.
Pohádkové bytosti v čele s panem Ptáčkem budou až do 22. srpna v pohotovosti, připraveni sehrát
pro vás, vždy od úterý do pátku, osm různých pohádek: O dvanácti princeznách, PÍ – PÍ
mimozemšťan, Čertova nevěsta, Karkulka se nestydí, Poklad na Lipenském jezeře, Bajaja vs. drak 3D
a dvě úplně nové. Premiéru si odbude Brouček Kakadík, detektivní příběh ze života hmyzu, ve
kterém bude detektiv Kolumbus řešit závažný zločin, jehož hlavním aktérem nebude nikdo jiný, než
čert Uhlík. Další premiérou bude Pohádkové safari TURBO, představení s opravdovým automobilem
a živou Sněhurkou. Jedná se o zbrusu nové zpracování úspěšného námětu. Do Pohádkové rezervace
zavítá exkluzivní David Hajzlhof s tajným podzemním plánem, kterému se bude snažit zabránit
skupina dětských partyzánů pod vedením pana Ptáčka.
Všechny hořické děti do 15 let dostanou od nás jako každý rok 2 vstupenky zdarma. Využít je mohou
na jakékoli představení konané v červenci! Místa je nutné vždy, alespoň 3 dny předem,
telefonicky rezervovat na telefonu 606 572 439.
Vstupenky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. V této souvislosti tisková mluvčí Pohádkové
rezervace, Karkulka Červená, Hořickým vzkazuje: „Pokud to jen trochu jde, navštivte nás hned
v úvodu prázdnin. První prázdninový týden bývá nejvolnější a snáze se dostanete na kterékoli
představení. To koncem července už je nutné se rezervovat se značným předstihem, protože
představení bývají beznadějně vyprodaná. A ještě něco; kdybyste někde viděli vlka, dejte mi vědět.
Nechal si u mě obojek a lítá po Šumavě bez registrační známky.“
Při této příležitosti pan Ptáček posílá všem Hořickým velké DÍKY za povzbuzující zájem a podporu!
Čert Uhlík k tomu dodává: „Jo, Pohádková rezervace bez Hořic, to je jako půllitr bez piva.“
Těšíme se na Vás!

Vaše POHÁDKOVÁ REZERVACE

PROGRAM 2015
1. červenec - 22. srpen
11:00 út

Bajaja vs. drak 3D

11:00 st, čt, pá

Brouček Kakadík

14:00 út, čt

PÍ - PÍ mimozemšťan

14:00 st, pá

Pohádkové safari TURBO

16:30 úterý

Karkulka se nestydí

16:30 středa

O dvanácti princeznách

16:30 čtvrtek

Poklad na Lipenském jezeře

16:30 pátek

Čertova nevěsta

Bude se hrát též o víkendu 25.7., 1.8. a 16.8. (víkendový program na www.pohadkovarezervace.cz).
Vstupenky je nutné rezervovat na telefonu 606 572 439.

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40

Stránka 4

www.horicenasumave.cz

380 737 101

