Tento zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová – Horňák 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 30. 10. 2018, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin dosavadní starostkou obce Martou Smolkovou („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 21. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hostišová zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018 do 30. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Dne 29. 10. 2018 doručil k rukám starostky rezignaci na mandát člena zastupitelstva pan
Marek Němec. Dne 30. 10. 2018 nastupuje první náhradník pan Václav Pospíšil.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Chyběla Renata Beňačková.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hostišová a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“. Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.

Schválení programu
Navržený program:
1.
Schválení jednacího řádu
2.
Volba starosty a místostarosty
a)
Určení počtu místostarostů
b)
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c)
Volba starosty
d)
Volba místostarosty
3.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)
Volba předsedy finančního výboru
c)
Volba předsedy kontrolního výboru
d)
Volba členů finančního výboru
e)
Volba členů kontrolního výboru
4.
Zřízení kulturního výboru
a)
Určení počtu členů kulturního výboru
b)
Volba předsedy kulturního výboru
c)
Volba členů kulturního výboru
5.
Schválení dispozičního oprávnění
6.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
7.
Darovací smlouva na pozemek p.č. 1139
8.
Žádost o prodej pozemku p.č. 19/15
9.
Výpověď nájmu pozemku p.č. 305/11 a 5/1
10.
Různé, diskuse
11.
Závěr
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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1 Schválení jednacího řádu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu. Jednací řád řeší základní věci
působnosti zastupitelstva obce, např. pravomoci, svolávání zasedání, hlasování, atd.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o jednacím řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo jednací řád obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 a) bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schválilo, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.
c) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Václav Pospíšil navrhl zvolit do funkce
starostky Martu Smolkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo starostkou Martu Smolkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2c) bylo schváleno.
Po zvolení starostky zůstává předsedající totožná.
d) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce první místostarostky
Renatu Beňačkovou a druhé místostarostky Kateřinu Chutnou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo první místostarostkou Renatu Beňačkovou a druhou
místostarostkou Kateřinu Chutnou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č. 2d) bylo schváleno.

3 Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Předsedající
navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
a) Určení počtu jejich členů:
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona
o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby finanční výbor i kontrolní výbor byly tříčlenné. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo, že oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
b)Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhla jako předsedu finančního výboru pana Pavla Vyorala. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo předsedou finančního výboru pana Pavla Vyorala.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhla jako předsedu kontrolního výboru pana Václava Pospíšila. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václava Pospíšila.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č. 3c) bylo schváleno.
d)Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Předseda finančního výboru navrhl paní Hanu Pospíšilovou a pana Pavla Konečného. Žádné
další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo členy finančního výboru – Hanu Pospíšilovou a Pavla
Konečného.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3d) bylo schváleno.
e)Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru navrhl pana Radima Pospíšila a pana Víta Zapletala. Žádné další
návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo členy kontrolního výboru – Víta Zapletala a Radima
Pospíšila.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3e) bylo schváleno.

4 Zřízení kulturního výboru
Zřízení výboru:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní výbor. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení kulturního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 4 bylo schváleno.
a) Určení počtu jeho členů:
Předsedající navrhla, aby byl výbor tříčlenný. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo, že výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
b)Volba předsedy kulturního výboru:
Předsedající navrhla jako předsedkyni kulturního výboru paní Lenku Rašíkovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo předsedou kulturního výboru paní Lenku Rašíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
c)Volba členů kulturního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru.
Předsedkyně kulturního výboru navrhla paní Alenu Jurčíkovou a paní Martinu Uherovou.
Žádné jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová zvolilo členy kulturního výboru - Alenu Jurčíkovou a Martinu
Uherovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.

5 Schválení dispozičního oprávnění
Předsedající seznámila přítomné s návrhem dispozičního oprávnění, které určuje
oprávněnost k jednotlivým úkonům v rámci činnosti obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Předsedající dala hlasovat o dispozičním oprávnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo dispoziční oprávnění.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva schvaluje v souladu s §72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. zastupitelstvo obce. Předsedající navrhuje výplatu
odměn od 1. 11. 2018.
a) Místostarosta
Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§
77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 4.000,- Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 4.000,- Kč/ měsíčně, a to od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
b) Předseda výboru
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří budou vykonávat funkci
předsedy výboru zastupitelstva, byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ve výši 2.000,- Kč, a to ode dne 1. 11. 2018.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč měsíčně,
a to od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
c) Člen výboru, který je současně členem zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům výboru, kteří jsou současně členy
zastupitelstva, byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výši 1.500,- Kč, a to ode dne 1. 11. 2018.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru, který je současně zastupitelem obce ve výši
1 500,- Kč a to od 1. 11. 2018.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6c) bylo schváleno.
d) Člen výboru, který není členem zastupitelstva
Předsedající dále navrhl, aby členovi výboru, který není členem zastupitelstva obce, byla
poskytována odměna ve výši 1.000,- Kč a to pouze v měsících, kdy bude aktivně činný.
(zasedání, příprava kulturní akce apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru, který není
současně zastupitelem obce ve výši 1.000,- Kč a to pouze v měsících, kdy budou aktivně činní,
a to od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6d) bylo schváleno.
Před projednáváním dalšího bodu se dostavila Renata Beňačková, která složila slib, a
zastupitelstvo poté zasedalo v počtu 7 členů.
e) Souběh funkcí
Předsedající navrhuje, aby se při souběhu výkonu dvou a více funkcí odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva poskytovala pouze za jednu funkci, za kterou mu náleží nejvyšší
odměna schválená zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová stanovilo, že při souběhu výkonu dvou a více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za jednu funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6e) bylo schváleno.
f) Změna funkce
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena
komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo, že v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v
případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy
komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6f) bylo schváleno.

7 Darovací smlouva
Po rekonstrukci chodníků v části Horňák starostka obce nechala zaměřit stavbu chodníku. Chodník
zasahuje 2 m2 do soukromého pozemku. S majitelem se obec dohodla, že pozemek obci daruje.
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V tomto případě nemusí být vyvěšen záměr, jelikož obec majetek získává, darovací smlouvu však
musí schválit zastupitelstvo obce, protože se jedná o majetkoprávní úkon. Nebyly vzneseny žádné
návrhy ani připomínky, bylo proto hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Darovací smlouvu na pozemek p.č. 1139 o výměře 2
m2 v k.ú. Hostišová s panem Alešem Zámorským.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Prodej pozemku
Obec obdržela žádost o prodej pozemku p.č. 19/15 v k. ú. Hostišová. S ohledem na to, že se jedná o
pozemek v dolní části obce před č. p. 48, kde je pouze 3 m místní komunikace a jsou zde problémy s
vlastním provozem (vyhýbání aut, vývoz popelnic) i zimní údržbou, nedoporučuje předsedající prodej
tohoto bezprostředně sousedícího pozemku s místní komunikací. S tím souhlasí také ostatní členové
zastupitelstva. Bylo tedy hlasováno o neschválení prodeje pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo prodej pozemku p.č. 19/15 v k.ú. Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Výpověď z nájmu pozemků
V měsíci říjnu obec obdržela výpověď z nájmu pozemků p.č. 305/11 a 5/1 v k. ú. Hostišová, na kterých
jsou postaveny šatny ke sportovnímu areálu a místní komunikace k tzv. 19, která je jediným
přístupovým místem k rodinným domům zde postaveným. S ohledem na to, že stavby jsou ve
vlastnictví obce a pozemky pod nimi ve vlastnictví soukromé osoby, navrhuje předsedající zahájení
jednání s majitelem pozemků. Lenka Rašíková vznesla dotaz, zda by v případě, že dojde k soudnímu
sporu, měl majitel pozemků šanci tento spor vyhrát a cestu zrušit. Předsedající odpověděla, že jelikož
se jedná o jedinou a zaužívanou přístupovou cestu k domům, předpokládá, že by majitel pozemků
měl malou šanci spor vyhrát. Dodala však, že doufá v dohodu s majitelem pozemků a k soudnímu
sporu nebude muset vůbec dojít. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce, aby na další zasedání zastupitelstva
obce v měsíci listopadu 2018 pozvala pana Václava Kováře, aby mohla být projednána
výpověď nájmu z pozemků p.č. 305/11 a 5/1 v k. ú. Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Různé, diskuse
Prvním bodem diskuze byla akce Setkání u vánočního stromu, která se letos bude konat
v neděli 2. prosince. Projednávala se organizace akce. Bude se konat ještě také pracovní
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schůzka místostarostek, předsedkyně kulturního výboru a starostky, kde budou dojednány
podrobnosti.
Radim Pospíšil seznámil přítomné s informací, že obec Mysločovice podala žalobu na obec
Lechotice ohledně plateb příspěvků na základní školu a vznesl dotaz, zda naše obec bude
v tomto případě nějak zapojena. Předsedající odpověděla, že obce Hostišová, Lechotice,
Machová, Míškovice a Sazovice vystupují jednotně a spor řeší společně včetně financování
právních služeb, budeme do případu zapojeni. Podrobnější jednání proběhne až na některém
z příštích zasedání zastupitelstva, kde bude probrán postup obce Hostišová.
V dalším bodě diskuze předsedající sdělila přítomným, že v roce 2019 musí být aktualizován
Plán rozvoje obce, do kterého se budou muset zapracovat nové investice a určit priority na
následující roky. Bude svolána pracovní schůzka v měsíci listopadu.

11 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. Příští zasedání se bude konat 27.
11. 2018.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 11. 2018
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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