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 2. 6. 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 přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběly Kateřina Chutná a Renata
Beňačková, které se předem omluvily.

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

Navržený program:
1.
Rozpočtové opatření 4/2020
2.
Kontrolní výbor
3.
Závěrečný účet za rok 2019
4.
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2594/2020/STR
5.
Informace – dětské hřiště
6.
Informace – pokles daňových příjmů
7.
Záměr směny pozemku
8.
Jižní vodárenská
9.
Příspěvek na stavbu RD
10.
Různé, diskuse
11.
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: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2020 schválila starostka obce. Rozpočtové opatření bylo schváleno 30. 4.
2020 v souladu s usnesením zastupitelstva č. III/1b/Z/2019 ze dne 15. 1. 2019. Rozpočet obce se mění
o 0,- Kč. Jedná se pouze o převody prostředků mezi § ve výdajích. Konkrétně se jedná o tyto přesuny:
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2.000,- Kč Dar Centru pro dětský sluch TamTam a 10.000,- Kč Dar Domovu pro seniory Lukov. Nebyly
vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno. Rozpočtové opatření je součástí
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 4/2020.

2 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 1. 6. 2020. Program tohoto zasedání byl následující:









plán dalších schůzí na rok 2020
kontrola zápisu v obecní kronice za rok 2019 – kontrolní výbor nemá k zápisu žádné
připomínky a doporučuje jej zastupitelstvu obce ke schválení
kontrola poskytování informací za rok 2019 – byly přijaty tři žádosti, které byly všechny
vyřízeny poskytnutím informací
plánované investice na rok 2020 – s ohledem na výrazné snížení daňových příjmů bude
muset být upraven rozpočet obce, proto se uskuteční pouze ty akce, které byly objednány
před nouzovým stavem nebo jsou vázány dotacemi. Jedná se o tyto akce: doplnění herních
prvků na hřiště pod kaplí a výměna sloupu NN, odpadové hospodářství – vybavení sběrného
místa a zavedení systému MESOH, projektová dokumentace k akci ČOV střed obce a Písky.
kontrola hospodaření obce za rok 2019 – kontrolní výbor se seznámil se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hostišová za rok 2019 provedené Krajským úřadem.
Zkonstatoval, že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky, není proto třeba nápravných
opatření.
kontrola vypsaných záměrů obce na nakládání s obecním majetkem – od poslední kontroly
nebyly vypsány žádné záměry obce na nakládání s obecním majetkem

Nebylo přijato žádné usnesení.

3 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019
Obec Hostišová dosáhla v roce 2019 příjmů ve výši 7 887 tis. Kč a výdajů ve výši 7 755 tis. Kč. Přijaté
dotace činily celkem 590.996,- Kč. Při inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2019 nebyly zjištěny
rozdíly. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Návrh závěrečného
účtu byl spolu se všemi povinnými přílohami vyvěšen na úřední desce od 18. 5. 2020 do 2. 6. 2020.
Závěrečný účet je součástí zápisu. Přesedající také seznámila přítomné s účetní závěrkou
zpracovanou k 31. 12. 2019 za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Nebyly vzneseny žádné dotazy
ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo závěrečný účet obce Hostišová za rok 2019 se souhlasem s
celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
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b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo účetní závěrku obce Hostišová zpracovanou k 31. 12. 2019 za
účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.

4 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2594/2020/STR
Jedná se o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na vypracování projektové dokumentace Čištění
odpadních vod Hostišová v části střed obce a Dolňák. Dotace je ve výši 305.000,- Kč, což je cca 60%
celkových nákladů. Podíl obce činí 23.000,- Kč. Realizace musí proběhnout do 31. 10. 2022. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2594/2020/STR se Zlínským
krajem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Informace – dětské hřiště
E.On vznesl podmínku osazení vyššího sloupu NN u domu č. p. 6, aby bylo dosaženo potřebné výšky
vodičů NN. V současné době je výška cca 4,8 m a dle normy musí být 6 m. A dále od krajního vodiče
NN bude ve vodorovné vzdálenosti min. 3 m provedeno oplocení dětského hřiště. Oplocení starostka
navrhuje provést výsadbou keřů. Předpokládané náklady na osazení vyššího sloupu se budou
pohybovat v rozmezí 100 – 150 tisíc Kč. Lenka Rašíková vznesla dotaz, zda je možné vyřešit oplocení
pouze výsadbou keřů? Předsedající odpověděla, že jelikož nikde není přesně definováno, o jaké
oplocení by se mělo jednat, výsadba keřů bude dostačující. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani
připomínky.
Nebylo přijato žádné usnesení.

6 Pokles daňových příjmů
Předsedající seznámila přítomné se současnou nepříznivou situací. Za měsíc duben činil propad
daňových příjmů 35%. Za měsíc květen a červen bude propad pravděpodobně ještě větší, neboť obci
budou příjmy pokráceny i o podporu OSVČ a malým podnikům (25% uhradí obce). Daňový propad je
větší než se předpokládalo. Obec bude muset přistoupit k velké redukci rozpočtových výdajů.
Předsedající navrhuje vyčkat do července, až bude znám skutečný propad příjmů a bude se vědět, zda
obec dostane dotace na odpadové nádoby. Poté proběhne zasedání finančního výboru, který
doporučí zastupitelstvu obce úpravy rozpočtu.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Záměr směny pozemku
Na předchozím ZO vznesl pan Vít Zapletal požadavek na směnu jeho pozemku p.č. 336 za pozemek
ve vlastnictví obce p.č. 122/2. Svůj požadavek zdůvodnil tím, že přes jeho pozemek povede
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společnost E.On inženýrské sítě a dojde tak ke znehodnocení pozemku, se kterým počítal jako s
potencionálním stavebním místem. Uvedl, že navíc ho obec poškodila tím, že v územním plánu
vyznačila na tomto pozemku zavezenou skládku domovního odpadu. Po prostudování podkladů k
jednotlivým územním plánům starostka zjistila, že skládka byla uvedena v ÚP již v roce 1992, tedy od
úplně prvního územního plánu obce, kdy ještě pozemek nebyl ve vlastnictví pana Zapletala. Jeho
připomínka ohledně skládky byla vypořádána v ÚP z roku 2014, kdy přesně ohraničené místo bylo
nahrazeno značkou bez přesné lokalizace a pouze upozorňující, že někde v této oblasti byla skládka
komunálního odpadu. Dále bylo zjištěno, že napříč celým pozemkem vede hlavní kanalizační sběrač,
který odvádí odpadní vody z oblasti Písků a střední části obce. Tento pozemek tedy nikdy nemůže být
využit jako stavební místo. Tato směna by navíc byla nebezpečným precedentem pro podobné
případy dalších občanů. Členové zastupitelstva shodně uvedli, že jelikož se jedná o spor občan x
společnost EON, není zde žádný důvod, proč by se obec měla do tohoto sporu jakkoliv zapojovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo, že nebude vypsán záměr na směnu pozemku p.č. 122/2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Jižní vodárenská
Obec obdržela dopis od společnosti Jižní vodárenská, který se týká zamýšlené transakce převodu práv
a převzetí povinností týkajících se 2 720 ks akcií společnosti VaK Zlín a.s., které vlastní obec, na
Statutární město Zlín. Převod akcií na město Zlín je možné provést, 20 % podílu bude vyplaceno obci,
80 % společnosti Jižní vodárenská. Pavel Vyoral vznesl dotaz, zda město Zlín může následně tyto akcie
dále prodat? Starostka odpověděla, že převod je možný pouze mezi městy a obcemi, akcie nelze
prodat jiné soukromé společnosti. Starostka navrhuje transakci schválit, protože je rozumnější, aby
akcie vlastnilo město Zlín než společnost Jižní vodárenská. Navíc se tím ukončí vleklé soudní spory
s Jižní vodárenskou ohledně těchto akcií. Zastupitelstvo bude nyní hlasovat pouze o schválení
přípravy smluvní dokumentace k této transakci, jelikož k této dokumentaci může následně ještě
vznést připomínky. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová souhlasí s přípravou smluvní dokumentace k navrhované transakci na
převod práv a převzetí povinností týkajících se 2 720 ks akcií společnosti VaK Zlín a.s. od Jižní
vodárenské na Statutární město Zlín.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Příspěvek na stavbu RD
Pan Vojtěch Holub podal žádost o poskytnutí příspěvku na stavbu rodinného domu ve výši 20.573,Kč. Splňuje podmínky poskytnutí příspěvku – tj. trvalý pobyt v obci a doložení faktur. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo poskytnutí příspěvku na stavbu RD pana Vojtěcha Holuba,
Hostišová 138.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Různé, diskuze
V rámci diskuze byly řešeny kulturní akce – Vítání občánků a Koštování slivovice. Vítání občánků se
bude konat v neděli 21. 6., vzhledem k nepřítomnosti místostarostek na jednání budou podrobnosti
projednány na individuální schůzce. Termín Koštování slivovice bude stanoven na dalším zasedání
zastupitelstva obce.

11 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. Termín příštího zasedání bude dohodnut
operativně.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2020
3) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019
Zápis byl vyhotoven dne 8. 6. 2020
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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