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 ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 28. 4. 2020, od 16:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,
že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli – Kateřina Chutná, která se
předem omluvila, Lenka Rašíková a Radim Pospíšil.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Pavla Vyorala, sčitatelem Renatu
Beňačkovou a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření
2. Žádost o finanční podporu Knihovna
3. Hřiště – dětské prvky
4. Parkoviště u KD
5. Mobilní rozhlas
6. Kanalizační řád obce
7. Různé, diskuse
8. Závěr
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření
Před projednáváním bodu č. 1 se dostavila Lenka Rašíková, zastupitelstvo tedy nyní zasedá v počtu 5
členů. Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 2/2020. Rozpočtové
opatření č. 2/2020 schválila starostka obce v době nouzového stavu, kdy nebylo možné svolat ZO.
Rozpočtové opatření bylo schváleno 25. 3. 2020 v souladu s usnesením zastupitelstva č. III/1b/Z/2019
ze dne 15. 1. 2019. Rozpočet obce se mění o 3.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o zvýšení daně
z příjmu právnických osob za obec o 3.000,- Kč (stejná částka i ve výdajích). Na straně výdajů se jedná
o následující změny: +25.000,- Kč aktualizace pasportů VO, MK a dopravního značení, +4.000,- Kč
právní služby – spor kolem ZŠ Mysločovice, +1.000,- Kč dar do tomboly na farní ples, -42.000,- Kč
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snížení výdajů na vybudování sportovního areálu za KD, +2.000,- Kč dar Centru pro zdravotně
postižené, +10.000,- Kč pojištění právní ochrany obce. Předsedající seznámila přítomné s návrhem
rozpočtového opatření č. 3/2020. Rozpočet obce se mění o 314.000,- Kč. Příjmy se mění následovně:
+300.000,- Kč převody mezi bankou a pokladnou (stejná částka i ve výdajích), +14.000,- Kč příspěvek
obce Mysločovice na školská zařízení (dorovnání částek z předchozích let). Výdaje se mění
následovně: +28.000,- Kč oprava chodníků, +11.000,- Kč platba faktury za školská zařízení ZŠ
Mysločovice z roku 2018, -31.000,- Kč snížení výdajů na sportovní areál u KD, +1.000,- Kč vyšší
příspěvek na hřbitov v Mysločovicích, +5.000,- Kč dar Diakonii Broumov a Centru pro dětský sluch
TamTam, +300.000,- Kč převody mezi bankou a pokladnou (i v příjmech). Nebyly vzneseny žádné
další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno. Rozpočtová opatření jsou součástí zápisu.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 2/2020.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

2 Žádost o finanční podporu Knihovna
Knihovna podala žádost o finanční podporu 5.000,- Kč a to na zájezd do Čech pod Košířem do muzea
Petra Bezruče a Josefa Mánese. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu obce. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo finanční podporu Knihovně - Infocentru Hostišová ve výši
5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Hřiště – dětské prvky
Na minulém zasedání byla starostka pověřena zasláním poptávek čtyřem firmám na dětské herní
prvky. Obec od všech obdržela nabídku. Dvě nabídky jsou bez požadované skluzavky. Nejvýhodněji
vychází nabídka od firmy Floria servis, Brno v celkové hodnotě 131.504,- Kč. Z důvodu nouzového
stavu nemohlo být svoláno zastupitelstvo, proto vyjádření zaslali členové ZO elektronicky. ZO touto
formou schválilo dodávku a instalaci dětských prvků v prostoru workoutového hřiště firmou Flora
servis, Brno v celkové hodnotě 131 504,- Kč. Starostka obce následně zaslala objednávku.
Nebylo přijato žádné usnesení.

4 Parkoviště u KD
Na minulém zastupitelstvu byly diskutovány varianty parkoviště u KD. S první variantou (kopíruje
současný stav), kterou zastupitelé vybrali, nesouhlasí dopravní policie - není dodrženo oddělení
parkoviště od vozovky a není zajištěn výhledový oblouk. Po diskuzi se zásobováním obchodu a
zástupcem obchodu se oběma jeví druhá varianta jako vhodnější a doporučují ji ke schválení. Z
důvodu nouzového stavu nemohlo být svoláno zastupitelstvo, proto diskuze proběhla opět
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elektronicky. Starostka obce následně zadala pokyn ke zpracování varianty 2. Současně starostka
upozornila, že s ohledem na nouzový stav zřejmě nebude vydáno stavební povolení ještě v tomto
roce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
Před projednáváním bodu č. 5 se dostavil Radim Pospíšil, zastupitelstvo tedy nyní zasedá v počtu 6
členů.

5 Mobilní rozhlas
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou firmy Neogenia na Mobilní rozhlas. V podobné verzi již
nyní funguje mobilní rozhlas od firmy Galileo – po dobu nouzového stavu má obec bezplatně
k vyzkoušení – na webových stránkách obce pod ikonkou V obraze. Je to samozřejmě určitý
nadstandard, oproti zasílaným zprávám občanům, jak je nastaveno nyní. Je nutné posoudit finanční
náklady oproti potřebě lidí. Znamenalo by to další navýšení provozních výdajů. Členové zastupitelstva
se shodli, že občané mohou využívat současné možnosti – tj. novinky emailem či aplikaci V obraze,
není tedy potřeba vynakládat další finanční prostředky na stejnou službu. Zastupitelstvo tedy
hlasovalo o neschválení nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo nabídku od firmy Mobilní rozhlas.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Kanalizační řád obce
Předsedající seznámila přítomné s aktualizovaným kanalizačním řádem obce. Aktualizace je nutná
z důvodu vybudování nové kanalizační stoky v obci a změny povolených hodnot podle aktuálních
povolení k vypouštění odpadních vod. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo kanalizační řád obce Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla mše svatá, která se bude konat v sobotu 2. května od 18 hodin u kaple.
V dalším bodě diskuze seznámil zastupitele přítomný občan s náhradním termínem akce Clay-Eva,
který je 2. října 2020. V tomto termínu se však konají volby do zastupitelstev krajů a do Senátu.
V tomto termínu nemůže být poskytnuta spolupráce obce na akci.
Posledním bodem diskuze byl návrh přítomného občana na směnu pozemků. Přes jeho pozemek mají
být vedeny inženýrské sítě EON. Plocha 100 m2 pozemku p. č. 336 v k. ú. Hostišová má být za tímto
účelem firmou EON vyvlastněna. Občan požaduje po obci směnu 100 m2 pozemku p. č. 336 v k. ú.
Hostišová za pozemek ve Skale p. č. 122/2 v k. ú. Hostišová, neboť při vybudování inženýrských sítí
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dojde dle jeho názoru k znehodnocení pozemku p. č. 336. Starostka i občan připraví do příštího
zasedání zastupitelstva podklady (územní plány obce, inženýrské sítě atd.). Tato situace bude na
základě těchto podkladů znovu posouzena.

8 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.20 hodin. Příští zasedání se bude konat v úterý 26.
5. 2020 od 16.00 hodin.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020
Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2020
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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