USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XXXIII/Z/2017
Ze dne 12. 6. 2017

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Radima Pospíšila a Milana Kováře, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.
2. ZO schválilo:
a) závěrečný účet obce Hostišová za rok 2016 se souhlasem s celoročním
hospodařením bez výhrad.
b) účetní závěrku obce Hostišová zpracovanou k 31. 12. 2016 za účetní období od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
3. ZO:
a) projednalo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Hostišová v uplynulém období 2014-2017.
b) schválilo v souladu s ust. § 55 odst. 1 a ve spojení s ust. § 47 odst. 5 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. Zprávu o uplatňování Územního plánu Hostišová
v uplynulém období, včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny Územního
plánu Hostišová.
c) stanovilo s ust. § 56stavebního zákona č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která je
považována za průtahy při pořizování změny územního plánu, na 3 roky.
d) pověřilo ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj.
s Magistrátem města Zlína, střediskem územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst.
5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to dobu celého volebního
období starostku obce Martu Smolkovou.
e) uložilo starostce Martě Smolkové po schválení Zprávy zajistit zpracování návrhu
Změny Územního plánu Hostišová.
4. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330043665/001.
5. ZO:
a) schválilo účast na elektronické dražbě nemovitostí - pozemku p.č. 1136 v k.ú.
Hostišová Č.j. exekutorského úřadu 197 Ex 92265/10-118.
b) pověřilo starostku obce podáním nabídek do maximální výše 49 750,- Kč.
6. ZO nedeleguje na Valnou hromadu VaK Zlín a.s. konanou dne 29. 6. 2017 žádného
zástupce.

7. Nebylo přijato žádné usnesení.
8. Nebylo přijato žádné usnesení.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

