ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 21. 3. 2018 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ
Přítomno :

10 členů ZO
3 občané

Je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, ZO je usnášení schopné. Pan starosta navrhl jako
ověřovatele zápisu paní Annu Váchalovou a paní Helenu Klimentovou. Ostatní s jeho návrhem
souhlasili. Dále navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Bohuš Havlovic a paní Helena
Klimentová. Ostatní s jeho návrhem souhlasili. Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého
zasedání, které se konalo dne 19.12.2017, byl řádně ověřen ověřovateli a zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu a ve vývěsních skříňkách. Dále pan starosta přednesl návrh programu,
kterým by se mělo řídit dnešní zasedání zastupitelstva obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření 1/2018
Smlouva s dodavatelem na výstavbu chodníků
Majetkové vyrovnání s KÚPK - pozemky
Hospodaření ZŠ a MŠ 2017
Žádost o prodej pozemku
Priority pozemkových úprav
Diskuze
Usnesení

Hlasování:
1.

10 přítomných členů ZO souhlasí s navrženým programem.

Kontrola usnesení – na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.

2. Rozpočtové opatření 1/2018
Opět bylo třeba upravit rozpočet. V příjmech došlo k navýšení za prodaný pozemek a výdaje
se navyšují o náklady na opravu a výstavbu chodníků a opravu dešťové kanalizace – rozpis
rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje rozpočtové opatření 1/2018.
3. Smlouva s dodavatelem na výstavbu chodníků
Na akci „Stavební úpravy návsi a chodníku při komunikaci III/0222a“ v Koutě na Šumavě
bylo obesláno 5 firem k podání nabídky, celkem se přihlásilo 6 firem:
- Silnice Klatovy a.s.
- PP servis Plzeň s.r.o.
- FINALKOM s.r.o. Kocourov
- Václav Popelík Chaloupky
- Silnice Horšovský Týn a.s.
- Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko
12.3.2018 proběhlo otvírání obálek. Hodnocení proběhlo podle jediného kritéria, a to výše
nabídkové ceny. S nejnižší nabídkovou cenou 3.559.132 Kč bez DPH se na prvním místě
umístil Václav Popelík. Dne 14.3.2018 od něj obec obdržela dopis, ve kterém se z důvodu
více nabídek vzdává výstavby chodníků v naší obci. Jako druhá se v pořadí umístila firma
FINALKOM s.r.o. Kocourov, její nabídková cena je 3.778.000 Kč bez DPH. Stavba má být
realizována do konce července 2018. S firmou FINALKOM s.r.o. je třeba uzavřít a podepsat
smlouvu.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje podepsání smlouvy s firmou FINALKOM s.r.o.
4. Majetkové vyrovnání s KÚPK
SÚSPK požádala o bezúplatný převod pozemků – jedná se o pozemky pod chodníky kolem
hasičské zbrojnice o celkové výměře 2.298 m². SÚSPK zároveň žádá o bezúplatný převod
pozemku 1466/20, ostatní plocha, o výměře 62 m² z Obce Kout na Šumavě do majetku PK.

Obec Kout na Šumavě záměr bezúplatného převodu zveřejnila na úřední desce od 8.1.2018
do 22.3.2018.
Je třeba také požádat ZKD Sušice o prodej pozemku č. parc. 46/15 o výměře 5 m², který
také vznikl výstavbou chodníků.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků a přijímá pozemky
do svého vlastnictví.
5. Hospodaření ZŠ a MŠ
Hospodaření ZŠ v Koutě na Šumavě skončilo v účetním období 2017 výnosem z hlavní
činnosti ve výši 228.123,72 Kč a výnosem z doplňkové činnosti ŠJ ve výši 13.410,07 Kč. ZŠ
požádala o převod těchto výnosů do rezervního fondu.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje převod výnosu z hlavní i doplňkové činnosti do
rezervního fondu a zároveň ukládá ZŠ mimořádný odvod výnosu z hlavní činnosti ve výši
228.123,72 Kč na účet obce.
Hospodaření MŠ v Koutě na Šumavě skončilo v účetním období 2017 výnosem 104.618,30
Kč. MŠ požádala o převod tohoto výnosu do rezervního fondu. V roce 2017 byly vytvořeny
odpisy ve výši 11.388,24 Kč.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje převod výnosu do rezervního fondu a zároveň
ukládá MŠ mimořádný odvod výnosu z rezervního fondu ve výši 104.618,30 Kč na účet obce.
6. Žádost o prodej pozemku
Pan ing. Jaroslav Vízner požádal o prodej pozemku č. parc. 3189 o výměře 516 m². Jedná se
o zemědělsky užívanou půdu. Zastupitelstvo po diskusi nesouhlasí s prodejem zemědělské
půdy.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO neschvaluje prodej pozemku Ing. Jaroslavu Víznerovi
7. Priority pozemkových úprav
Při pozemkových úpravách vznikly návrhy společných zařízení, které buduje pozemkový úřad.
Jedním z těchto zařízení je i propustek u cesty S5 k Váchalovskému mlýnu. Pan ing. Jaroslav
Vízner požádal o vybudování propustku, aby byly zpřístupněny pozemky a mohly být
využívány. Z jednání na SPÚ vyplynulo, že zastupitelstvo musí schválit změnu priorit, které
byly dány na zasedání sboru zástupců dne 10.5.2012. Na prvním místě priorit je cesta S31
kolem kaple U tří Křížů do Koutského lesa a na druhém místě je vybudování poldru.
Zastupitelstvo neschvaluje zařazení výstavby propustku do priorit realizace prvků plánu
společných zařízení.
Hlasování: 4 členové ZO schvalují a 6 členů ZO neschvaluje změnu priorit realizace plánu
společných zařízení v rámci KPÚ
8. Diskuze
p.Klimentová – v jaké fázi je prodej Sokolovny – je v majetku Tělovýchovné jednoty Kout na
Šumavě. ČOS Praha si ji převede na sebe a potom se sepíše smlouva na převod na obec
p.Motil – chodník ke hřišti – v současné době se budou dělat chodníky od p. Šperla k p.
Schönovi a postupně se budou opravovat obrubníky a chodníky v dolní části obce. Vše
musí být hotové do konce června. Pod mostem je asi 1,20 m a zatím to není povolené.
p.Motil - při čištění potoka se rozbila pěšinka a je tam bláto
p.Vohradský – bylo by třeba udělat chodníky také u nádraží a zda by nebylo možné omezit u
nádraží rychlost, popř. udělat přechod
p.Kmentová – zda by nebylo možné opravit překopy nad kostelem
p.Hajduk – komunikace k STS – k největšímu navýšení došlo u p.Hajduka a u p.Kaufnera,
pokud více prší, tak teče voda až k barákům
– v květnu se začne komunikace frézovat a opravovat. Akci provede firma Robstav pokud
bude nějaký problém, nastoupí firma EUROVIA, která bude provádět průtah obcí
p.Motil – u Petra Motila se propadla kanalizace
p.Motil – zda by se nemohla udělat nová plakátovací plocha u pana Halady
p.Váchalová – bylo by třeba vyčistit pomníky před hřbitovem

p.starosta podal další informace
- lípa Svobody před obecním úřadem : Na základě znaleckého posudku pana Růžičky dojde
k pokácení lípy a koupí se nová. Zastupitelé navrhují dláždění kolem lípy udělat do kruhu
- terénní úpravy svahu kolem kostela: návrh je pokácet stromy, odbagrovat zeminu,
zlikvidovat zeď a schody v horní části kostela a celý prostor upravit
- kontejnery na tříděný odpad budou nad kostelem a k zámku se přidá kontejner na plasty
- je třeba nakoupit nové vozidlo jako Multicar -obdrželi jsme již několik nabídek, ale je třeba
ještě provést další poptávky
- Organizace Českého rybářského svazu ze Kdyně žádá o příspěvek na činnost. Důvodem je,
že i několik našich dětí tento kroužek navštěvuje. ZO schvaluje příspěvek 3.000 Kč.
- na místním hřbitově by se měla v letošním roce nabílit márnice
- 28. března 2018 se bude projednávat návrh změny územního plánu
9.

Usnesení

Paní Helena Klimentová přednesla návrh usnesení z dnešního zasedání ZO.
Hlasování: 10 přítomných členů ZO schvaluje navržené usnesení.

Kout na Šumavě 23. 3. 2018
Zapsala:

Věra Tomanová

…………………………….

Ověřovatelé:

Anna Váchalová

…………………………….

Helena Klimentová

…………………………….

Bohuš Havlovic
místostarosta

Ing. Václav Duffek
starosta

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 21.3.2018
ZO obce Kout na Šumavě schvaluje:
234. rozpočtové opatření č. 1/2018
235. uzavření a podepsání smlouvy s f. FINALKOM s.r.o. na vybudování chodníků v obci a
prostranství před obecním úřadem
236. bezúplatný převod pozemků pod chodníky u hasičské zbrojnice od Plzeňského kraje o
celkové výměře 2.298 m² a pozemky přijímá do svého vlastnictví
237. bezúplatný převod pozemku 1466/20 o výměře 62 m² Plzeňskému kraji
238. zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2017 a převod výnosu z hlavní činnosti ZŠ ve výši
228.123,72 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 13.410,07 Kč do rezervního fondu. Zároveň
ukládá ZŠ mimořádný odvod z rezervního fondu ve výši 228.123,72 Kč na účet obce.
239. zprávu o hospodaření MŠ za rok 2017 a převod výnosu ve výši 104.618,30 Kč do
rezervního fondu. Zároveň ukládá MŠ mimořádný odvod z rezervního fondu ve výši
104.618,30 Kč na účet obce
240. poražení lípy před obecním úřadem
241. schvaluje příspěvek ČRS Kdyně ve výši 3.000 Kč
neschvaluje:
242. prodej pozemku ing. Jaroslavu Víznerovi
243. změnu priorit realizace plánu společných zařízení v rámci KPÚ
bere na vědomí:
244. připomínky diskutujících
ukládá:
245. projednat odkoupení pozemku č. parc. 46/15 se ZKD Sušice
246. projednat možnost snížení rychlosti popř. zřízení přechodu pro chodce u nádraží
247. řešit nákup nového pracovního auta
Kout na Šumavě:

23.3.2018

Zapsala:

Věra Tomanová

…………………………….

Ověřovatelé:

Anna Váchalová

…………………………….

Helena Klimentová

…………………………….

Bohuš Havlovic
místostarosta

Ing. Václav Duffek
starosta

