ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 11.08.2020 od 19:00 hodin v kulturní místnosti OÚ
Přítomno:

členů ZO: 9 členů
občanů obce: 1 občan obce

Starosta obce sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích. Je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, ZO je usnášení schopné. Jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Jiřího Koutníka a pana Libora Šperla, ostatní s jeho návrhem souhlasili. Dále
navrhl, aby členy návrhové komise byli pan Tomáš Váchal a paní Helena Klimentová, ostatní
s jeho návrhem souhlasili. Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání, které se konalo
dne 25.06.2020 byl řádně ověřen ověřovateli a byl 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.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 a č 4/2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 1/2020 a 2/2020
Smlouva o poskytnutí účelové dotace – podpora ochrany lesa
Smlouva o poskytnutí účelové dotace – osazení ukazatelů rychlosti
Smlouva o dílo – Osazení ukazatelů rychlosti
Dodatel ke smlouvě o dílo „Kout na Šumavě chodník při komunikaci III/0222A ke hřišti
část 2“
8. Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava krytu místní komunikace Kout na Šumavě“
9. Kupní smlouva 17 m² – za 5.100 Kč
10. Směnná smlouva 6 m² – 1.800 Kč
11. Směnná smlouva bez cenového vyrovnání
12. Zaslání návrhu nájemní smlouvy SSK Kout na Šumavě
13. Diskuze
14. Usnesení
Hlasování: 9 přítomných členů ZO souhlasí s navrženým programem.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání byly splněny. Byl podepsán dodatek smlouvy s fa. FinalKom, s fa.
ČEZ, dodatek smlouvy – oprava krytu MK, úkoly spojené se směnnou pozemku v lokalitě za
školou – p. Toman.
2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 a 4/2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku ze psů – změny v ohlašovací
povinnosti, poplatek zůstává ve stejné výši.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje OZV 5/2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku ze psů.
Hlasovaní: 9 přítomných členů ZO schvaluje OZV 4/2020
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 1/2020 a 2/2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu. Dle zákona 565/1990
zanikl místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.
Hlasování: 7 přítomných členů ZO schvaluje OZV 3/2020, 2 se zdrželi hlasování
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zrušuje místní poplatek za lázeňský a
rekreační pobyt OZV č. 5/2011 a 2/2020, kterou se zrušuje místní poplatek z ubytovací
kapacity OZV č. 4/2011.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje OZV 1/2020 a 2/2020

4.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace – podpora ochrany lesa č. 32732020 Plzeňského
kraje a Obce Kout na Šumavě
Smlouva č. 32732020 Podpora ochrany lesa v PK v rámci dotačního programu PODPORA
OCHRANY LESA V PK 2017+.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na zřízení nových
oplocenek v rozsahu 841 m na lesním majetku uvedeném v žádosti o dotaci reg. č..
059OL00392 ve výši 50.040 Kč.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání smlouvy č. 32732020 a přijetí výše
dotace 50.040 Kč
5.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace – osazení ukazatelů rychlosti č. 45002020
Plzeňského kraje a Obce Kout na Šumavě
Smlouva č. 45002020 Osazení ukazatelů rychlosti. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace určené na osazení ukazatelů rychlosti v obci Kout na Šumavě a
v části obce Nový Dvůr ve výši 148.249 Kč. Podkladem byla elektronická žádost pod č.j. PKBKŘ/757/20.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání smlouvy č. 45002020 a přijetí výše
dotace 148.249 Kč
6. Smlouva o dílo číslo SR/031/20 s firmou SOVT-RADIO s.r.o. Vodňany
Smlouva o dílo číslo SR/031/20 na realizaci akce „Osazení ukazatelů rychlosti obec Kout na
Šumavě a části obce Nový Dvůr. Z důvodu bezpečnosti v obci Kout na Šumavě a v části
obce Nový Dvůr budou osazeny ukazatelé rychlosti firmou SOVT–RADIO s.r.o. ve výši
197.665,60 Kč včetně DPH 21 %.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou SOVT–RADIO
s.r.o. Vodňany ve výši 197.665,60 Kč
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020b s firmou FinalKom s.r.o. Kocourov
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020b s firmou FinalKom s.r.o. na akci „Kout na
Šumavě, chodník při komunikaci III/0222A ke hřišti – část 2“, upravuje se rozsah prací a
celková cena díla na základě požadavku investora. Původní cena je 1.029.416,05 Kč bez
DPH 21% a nová cena je 1.019.792,69 Kč bez DPH 21%.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsaní dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
2020/020b
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020c s firmou FinalKom s.r.o. Kocourov
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020c s firmou FinalKom s.r.o. na akci „Oprava krytu
místní komunikace Kout na Šumavě“, upravuje se rozsah prací a celková cena díla na
základě požadavku investora. Původní cena je 566.848,83 Kč bez DPH 21% a nová cena je
659 245,88 Kč bez DPH 21%.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
2020/020c
9. Kupní smlouva na pozemek parcelní číslo 4110 v k.ú. Kout na Šumavě o výměře 17 m²
Je nutné uzavřít a podepsat smlouvu na pozemek parcelní číslo 4110 o výměře 17 m² za
cenu 5.100 Kč, kdy je pan Kest prodávající a Obec Kout na Šumavě kupující. Tento pozemek
vznikl zaměřením a rozdělením.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání kupní smlouvy a odkoupení pozemku
parcelní číslo 4110 o výměře 17 m² za 5.100 Kč
10. Směnná smlouva – Obec Kout na Šumavě, pan Hucek a paní Krejzová
Směnnou smlouvou bude nově pozemek č. 2004/6 o výměře 762 m² a pozemek č. 160/1 o
výměře 1.213 m² v k.ú. Kout na Šumavě, dojde k cenovému vyrovnání a vyplacení částky
900 Kč panu Huckovi a 900 Kč paní Krejzové.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání směnné smlouvy na pozemky č.
2004/6 a 160/1 a vyplacení částky 1.800 Kč
11. Směnná smlouva – Obec Kout na Šumavě, paní Krátká
Směnnou smlouvou byl pozemek p.č. 4008 zaměřen a rozdělen na pozemek p.č. 4008/2 o
výměře 27 m², majitel tohoto nově vzniklého pozemku – Obec Kout na Šumavě a pozemku
č. 239/5 o výměře 27 m² - paní Krátká, vše v k.ú. Kout na Šumavě, tyto budou směněny
bez cenového vyrovnání.

Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje podepsání směnné smlouvy na pozemky 4008/2
a 239/5 bez cenového vyrovnání
12. Návrh smlouvy nájemní s ČSS, z.s. Kout na Šumavě
JUDr. Faltýn vypracoval návrh nové nájemní smlouvy s ČSS, z.s. – sportovně střeleckým
klubem Kout na Šumavě a průvodní dopis. Tuto smlouvu i průvodní dopis je nutné doručit
předsedovi ČSS, z.s.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje odeslání smlouvy nájemní vypracované JUDr.
Faltýnem
13. Diskuze
p. starosta – posunutí značky začátek a konec obce u uhelných skladů, značka nebude
posunuta - podmínkou je chodník, dáme žádost o omezení rychlosti na 50 km/h
14. Usnesení
Pan Tomáš Váchal přednesl návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 9 přítomných členů ZO schvaluje navržené usnesení.

Kout na Šumavě 13.08.2020
Zapsala:

Václava Groesslová

……………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Koutník

……………………………….

Libor Šperl

……………………………….

Tomáš Váchal
místostarosta

Bohuš Havlovic
starosta

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě
konaného dne 11.08.2020
schvaluje:
208. navržený program zasedání.
209. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zrušuje OZV 1/2011 o místním poplatku
ze psů
210. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku ze psů
211. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV 5/2011 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt
212. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV 4/2011 o místním poplatku
z ubytovací kapacity
213. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu
214. smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 32732020 v rámci dotačního programu „PODPORA
OCHRANY LESA V PK 2017+“, výše dotace 50.040 Kč
215. smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 45002020 osazení ukazatelů rychlosti v obci Kout
na Šumavě a části obce Nový Dvůr – ve výši 148.249 Kč
216. smlouva o dílo č. SR/030/20 s firmou SOVT – RADIO s.r.o. Vodňany – osazení ukazatelů
rychlosti v obci Kout na Šumavě a v části obce Nový Dvůr ve výši 197.665,60 Kč s DPH
217. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020b s firmou FinalKom s.r.o. Kocourov - chodník
při komunikaci III/0222A ke hřišti, část 2 – upravuje se rozsah prací a celková cena díla na
1.019.792,69 Kč bez DPH
218. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/020c s firmou FinalKom s.r.o. Kocourov – oprava
krytu místní komunikace Kout na Šumavě – upravuje se rozsah prací a celková cena díla na
659.245,88 Kč bez DPH
219. kupní smlouvu na pozemek p.č. 4110 v k.ú. Kout na Šumavě výměře 17 m² za cenu 5.100
Kč
220. směnnou smlouvu na pozemky nově p.č. 2004/6 o výměře 762 m² a č. 160/1 o výměře
1.213 m² v k.ú. Kout na Šumavě a vyplacení částky 1.800 Kč
221. směnnou smlouvu na pozemky nově p.č. 4008/2 o výměře 27 m² a pozemku p.č. 239/5 o
výměře 27 m² v k.ú. Kout na Šumavě, bez úplaty.
222. zaslání nové nájemní smlouvy a průvodního dopisu, vypracované JUDr. Faltýnem,
předsedovi střeleckému klubu Kout na Šumavě
bere na vědomí:
223. kontrolu usnesení z předešlého zasedání ze dne 25.06.2020
224. připomínky diskutujících – viz. zápis
ukládá:
225. starostovi podepsat projednané smlouvy
226. zaslat smlouvu nájemní a průvodní dopis střeleckému klubu.

Kout na Šumavě: 13.08.2020
Kout na Šumavě 13.08.2020
Zapsala:

Václava Groesslová

……………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Koutník

……………………………….

Libor Šperl

……………………………….

Tomáš Váchal
místostarosta

Bohuš Havlovic
starosta

