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 21. 6. 2021, 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 a Renata
Beňačková, které se předem omluvily a Radim Pospíšil.

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

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2021
2. Žádost SDH
3. Smlouva č. OT-001030064778/002-ELMO
4. Místní komunikace p.č. 305/11
5. Různé, diskuse
6. 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 č. 2/2021
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 2/2021. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 667.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o přijatou dotaci ve výši
667.000,- Kč ze Zlínského kraje na rekonstrukci MK Pod kaplí II. etapa a rekonstrukci opěrné zdi u
kaple. Na straně výdajů se jedná o tyto změny: +333.000,- Kč MK Pod kaplí, +237.000,- Kč opěrná zeď
u kaple, +30.000,- Kč dárkové předměty na kulturní akce, +10.000,- Kč veřejná finanční podpora SDH
Hostišová, +/- 670.000,- Kč přesun mezi § - systém MESOH (software) a popelnice na tříděný odpad +
vyšší výdaj software +53.000,- Kč, +4.000,- Kč závěrečná monitorovací zpráva – Kompostéry. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Žádost SDH
SDH Hostišová žádá o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč na PHM,
materiál, sportovní činnost a údržbu techniky. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo
proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo SDH veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce ve výši
50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Smlouva č. OT-001030064778/002 - ELMO
Jedná se o zřízení přípojky NN (kabelové vedení cca 5 m a kabelová skříň), která vede částečně na
pozemku obce p.č. 57/10. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu č. OT-001030064778/002-ELMO.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Místní komunikace p. č. 305/11
Jedná se o pozemek p. č. 305/11, který leží pod místní komunikací u KD, a který je ve vlastnictví pana
Václava Kováře. Přestože byla dne 18. 6. 2019 dohodnuta a schválena cena za pozemek ve výši 172,Kč/m2, pan Kovář tuto dohodu nedodržel a předložil nový znalecký posudek jako podklad ke kupní
smlouvě s obcí. Po přepočtu ceny dle tohoto znal. posudku vyšla částka cca 390.000,- Kč a to i s
povrchem vozovky, který je ve vlastnictví obce (vozovka cca 175 m 2 x 637,- Kč, předzahrádky u RD
135 m2 x 329,- Kč a stavební plocha 122 m2 x 1 100,- Kč). Ani tyto ceny ve znaleckém posudku, který
sám předložil, pan Kovář nerespektuje a požaduje cenu min. 500.000,- Kč, tj. 1.525,- Kč/m2 a
zachování parkoviště u zadní brány k „devatenáctce“ před stavebním pozemkem pana Janíka a pana
Kyselého. Všichni přítomní členové zastupitelstva se shodli, že tato cena je značně přehnaná a
zastupitelstvo tak za těchto podmínek nemůže přistoupit na koupi pozemku, neboť by porušilo
zásadu hospodárného nakládání s majetkem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo koupi pozemku p.č. 305/11 v k. ú. Hostišová za cenu
500.000,- Kč tj. cca 1.525,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5 Různé, diskuze
6 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 16.50 hodin. Termín příštího zasedání je předběžně
určen na 16. 8. 2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Zápis byl vyhotoven dne 23. 6. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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