USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XL/Z/2018
Ze dne 27. 2. 2018

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Radima Pospíšila a Renatu Beňačkovou, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hostišová a statutárním
městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ : 00283924, pro výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
2. ZO schválilo zhotovitele díla „Okolí kaple Hostišová“ Společnost „Hostišová“ správce
společnosti na základě Společenské smlouvy společnost WSAEKO s.r.o., Na Kamenici
427, 768 72 Chvalčov a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

3. ZO:
a) schválilo ukončení Smlouvy O nájmu nebytových prostor ze dne 25. 7. 2012
dohodou ke dni 31. 1. 2018.
b) schválilo vypsání záměru na bezúplatnou výpůjčku nebytových prostor, a to
prodejnu o výměře 40 m2, vstupní halu o výměře 34,4 m2, sociální zařízení o
výměře 7,8 m2, příruční sklad o výměře 8,4 m2. Celkem nebytové prostory
90,6 m2. Vypůjčitel bude nebytové prostory užívat pro prodej potravinářského
zboží a dalšího sortimentu, přičemž prodej potravinářského zboží musí být
zachován po dobu vypůjčky.
4. ZO schválilo příspěvek pro ZŠ Mysločovice na plavecký výcvik v předpokládané výši
1 400,- Kč/žáka/rok, tj. celkem 22 400,- Kč
5. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení
6. ZO schválilo vypsání záměru na prodej pozemku p.č. 76/5 ostatní plocha v k.ú.
Hostišová o výměře 362 m2. Na pozemku bude vloženo věcné břemeno účelové
komunikace dle současného stavu (vstup do skaly). Náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy ponese kupující strana.
7. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení
8. ZO neschválilo doplacení odměn členům volebních komisí.
9. ZO schválilo rozpočet na rok 2018. Celkové příjmy ve výši 11 922 600,- Kč. Celkové
výdaje ve výši 8 471 800,- Kč a financování ve výši 3 450 800,- Kč. V rozpočtu jsou
vyčleněny finanční prostředky na investiční akce: Okolí kaple Hostišová, Modernizace
chodníku, Pomníky obětem sv. válek, Sběrné místo Hostišová a Rozšíření veřejného
osvětlení v obci Hostišová.

10. ZO nařídilo panu O. Konečnému náhradní výsadbu 2 ks stromů (lípa) z obou stran
pomníku Clay-Eva na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 847 v k.ú. Hostišová jako
náhradu za pokácené dřeviny na pozemcích p.č. 666 a 667 v k.ú. Hostišová.
11. ZO:
a) schválilo Plán činnosti (odezvy) orgánů obce Hostišová při vzniku mimořádné
události.
b) schválilo Přehled možných ohrožení na katastru obce Hostišová.
12. ZO schválilo zpracování projektové dokumentace ve variantě s vodní plochou.
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