USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XXXVIII/Z/2014
ze dne 28. 1. 2014

Určeni ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Dort a Jana Dřímalová, zapisovatel Pavel Vyoral.
ZO schválilo program.

1. ZO schválilo od 1. 1. 2014 odměny ve výši: Místostarosta 6 540,- Kč,
předseda výboru 760,- Kč, člen výboru 490,- Kč a člen zastupitelstva 230,- Kč.
2. ZO schválilo plán financování obnovy kanalizací 2014 – 2023.
3. ZO vzalo na vědomí inventarizační zprávu za rok 2013.
4. ZO schválilo rozpočet obce Hostišová na rok 2014.
5. ZO schválilo vyčlenění prostředků v rozpočtu obce Hostišová na rok 2014 na
spolufinancování sanace kaple Navštívení Panny Marie v Hostišové.
6. ZO schválilo vyčlenění prostředků v rozpočtu obce Hostišová na rok 2014 na
spolufinancování rekonstrukce chodníků – oprava nebezpečného úseku k autobusové
točně.
7. ZO schválilo dodatek č. 1 smlouvy č. O/0175/2010/DOP o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti autobusovou linkovou dopravou.
8. ZO schválilo OZV č. 1/2014, kterou se stanoví společný školský obvod základní
školy Mysločovice.
9. ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí
Mysločovice.
10. ZO schválilo OZV č. 2/2014, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské
školy Mysločovice.
11. ZO schválilo Nařízení č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje v obci Hostišová.
12. ZO neschválilo OZV č. 3/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů v obci Hostišová.
13. ZO schválilo vypsání záměru na prodej části pozemku p.č. 62 před p.č. 44/2, 45 a 64
o výměře cca. 197 m2 v k.ú. Hostišová. Náklady (oddělení pozemku – geom. plán,
sepsání smlouvy, vklad do KN) ponese kupující strana.
14. ZO vzalo na vědomí nabídku k odkupu části p.č. 305/11 a části p.č. 5/1 obě v k.ú.
Hostišová.
15. ZO neschválilo žádost o finanční příspěvek na zřízení nového Babyboxu ve
Valašském Meziříčí.

16. ZO neschválilo žádost o příspěvek na školní jídelny ZŠ a MŠ Mysločovice.
17. ZO a) vzalo na vědomí informace o osvětlení v obci;
b) pověřilo starostku obce vyjednáním dohody o spolupráci při zajištění
osvětlení podél silnice III. třídy vedoucí zastavěným územím obce.
18. ZO pověřilo členy realizačního týmu kontrolou plnění PRO a navrhnutím změn.
19. ZO vzalo na vědomí dopis statutárního města Zlín ohledně opuštěných
a toulavých zvířat.
20. ZO a) konstatuje ověření
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Hostišová není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami
územního rozvoje Zlínského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
Krajského úřadu Zlínského kraje
b) rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření
obecné povahy č. 1/2014, kapitola 5.
c) vydává
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, ve smyslu ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění
pozdějších předpisů), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti
Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územní plán Hostišová
-textovou a grafickou část územního plánu
-textovou a grafickou část odůvodnění územního plánu
d) ukončuje platnost
Územního plánu sídelního útvaru Hostišová, který byl schválen obecním
zastupitelstvem dne 25. 6. 1996, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou
vyhláškou, včetně všech jeho změn a to ke dni nabytí účinnosti Opatření obecné
povahy č. 1/2014
21. ZO schválilo složení hodnotící komise zakázky malého rozsahu Sanace kaple
Navštívení Panny Marie v Hostišové.

místostarosta obce
Pavel Vyoral

starostka obce
Marta Smolková

