OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 16. 5. 2017, od 17.15 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka 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 Radim Pospíšil, Milan Kovář
(kteří se z jednání předem omluvili) a Renata Beňačková.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lenku Rašíkovou a Václava Pospíšila, sčitatelem Mgr.
Michala Mynáře a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtové opatření 2/2017
2.
Zřízení práva stavby
3.
Věcné břemeno
4.
Elektronická dražba
5.
Dary z rozpočtu obce I. čtvrtletí roku 2017
6.
Žádost o příspěvek na provoz Domova pro seniory Lukov
7.
Sazebník úhrady k poskytování informací
8.
Sjezd rodáků 2017
9.
Různé, diskuse
10.
Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 2/2017
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2017. Rozpočet obce se mění
o 5.510.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o zvýšení příjmů z příspěvků na stravu na Sjezd rodáků o
10.000,- Kč. Na straně výdajů se jedná o následující zvýšení výdajů: +22.000,- Kč údržba obce (nákup
tlakového čističe a úprava veřejného prostranství na návsi), +5.693.000,- Kč projekt domovních ČOV,
+125.000,- Kč zvýšení příspěvku na jídelnu ZŠ Mysločovice. O 600.000,- Kč pak byly sníženy výdaje na
nákup pozemku na dotřiďování odpadu, jelikož tento nákup uskutečněn zatím nebude. Ve
financování byl rozpočet obce navýšen o 5.500.000,- Kč a to z důvodu přijetí úvěru na projekt
domovních ČOV. Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 1 bylo schváleno

2 Zřízení práva stavby
V souvislosti s výstavbou nových RD obec obdržela 2 žádosti o zřízení práva stavby.
a) RD umístěný na pozemku p.č. 16/2: Záměr byl vyvěšen od 26. 4. 2017. Jedná se o zřízení práva
stavby sjezdu na komunikaci, kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na obecních pozemcích
p.č. 380/2, 311/8 a 57/5 – Dolní konec.
b) RD umístěný na pozemku p.č. 97/9: Záměr byl vyvěšen od 27. 4. 2017. Jedná se o zřízení práva
stavby sjezdu na komunikaci, kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na obecních pozemcích
p.č. 97/6, 99 a 352 – Skopalíkovo pole.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby sjezdu na komunikaci,
kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na pozemcích p.č. 380/2, 311/8 a 57/5 všechny v k.ú.
Hostišová.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby sjezdu na komunikaci,
kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na pozemcích p.č. 97/6, 99 a 352 všechny v k.ú.
Hostišová.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.

Po projednávání bodu č. 2 se dostavila Renata Beňačková, zastupitelstvo tedy nyní zasedalo v počtu 5
členů.

3 Věcné břemeno
Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přípojky NN k novostavbě
rodinného domu v lokalitě Skopalíkovo pole. Úplata bude činit 2.900,- Kč. Nebyly vzneseny žádné
dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030036925/002.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4 Elektronická dražba
Jedná se o dražbu nemovitosti č.p. 25. Je neoddiskutovatelně v zájmu obce, získat tuto nemovitost do
svého vlastnictví, jelikož se nachází ve středu obce a po její demolici může obec pozemek využít např.
k vybudování dětského hřiště nebo parkoviště či k jiným účelům. Vyvolávací cena je 180.000,-Kč.
Jedná se o stavbu, která je v dezolátním stavu a je určena ke zbourání. Obec musí tedy počítat
s dalšími náklady na demolici stavby. Je proto třeba prodiskutovat, zda do dražby obec půjde nebo
zkusí počkat na další nabídku, která by v případě, že o dražbu neprojeví nikdo zájem, měla jít dolů.
Samozřejmě je zde riziko, že nemovitost vydraží někdo jiný. Mgr. Michal Mynář i Lenka Rašíková jsou
pro variantu, aby se obec do dražby přihlásila již nyní. S tím souhlasí i ostatní členové zastupitelstva.
Mgr. Michal Mynář vznesl dotaz na výměru pozemku. Předsedající odpověděla, že se jedná o cca 155
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m2. Renata Beňačková vznesla dotaz, zda je možnost získání dotací na demolici nemovitosti.
Předsedající odpověděla, že žádný takový dotační titul jí v současné době není znám. Z důvodu lhůt
pro registraci do dražby již registrace musela být odeslána. Po diskuzi zastupitelstvo schválilo účast na
elektronické dražbě a maximální částku 270.000,- Kč.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo účast na elektronické dražbě nemovitostí pozemku p.č. st. 29/1 a stavby rodinného domu č.p. 25. Č.j. exekutorského úřau 203 Ex 30436/11186.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce podáním nabídek do
maximální výše 270.000,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.

5 Dary z rozpočtu obce I. čtvrtletí roku 2017
Předsedající seznámila přítomné s dary poskytnutými z rozpočtu obce v 1. čtvrtletí roku 2017. Byly
poskytnuty tyto dary:






10.000,- Kč Naději Otrokovice na sociální služby
1.030,- Kč do tomboly na farní ples
2.000,- Kč TJ Sokol Mysločovice na tělovýchovnou činnost
1.000,- Kč Horizontu Hostišová na občerstvení pro děti na Dětský karneval
920,- Kč MS Hostišová – Lhotka do tomboly na myslivecký ples

Nebylo přijato žádné usnesení.

6 Žádost o příspěvek na provoz Domova pro seniory Lukov
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Domova pro seniory v Lukově, kde je v současné době
umístěn jeden občan naší obce. V žádosti není specifikováno, zda je žádáno o dar nebo o dotaci.
Předsedající proto navrhuje postup jako v případě Naděje Otrokovice - poskytnutí daru ve stejné výši,
čili 10.000,- Kč (v Naději je umístěna taktéž jedna občanka obce). Pokud je příspěvek poskytován
formou daru, není třeba usnesení ZO.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Sazebník úhrady k poskytování informací
Sazebník úhrady nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací má být aktualizován nejlépe každoročně.
Sazebník obce Hostišová byl schválen v roce 2013, proto vyvstala potřeba aktualizace. Předsedající
navrhuje ponechat sazebník ve stejné výši, dojde tak tedy pouze k aktualizaci data schválení. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací obce Hostišová.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8 Sjezd rodáků 2017
Při projednávání tohoto bodu se dostavil Milan Kovář.
V rámci projednávání Sjezdu rodáků se řešila organizace akce, zejména program a personální zajištění
akce.
Nebylo přijato žádné usnesení.

9 Různé, diskuze
V rámci diskuze se probírala organizace dalších dvou kulturních akcí, a to:



4. 6. 2017 - Vítání občánků
28. 5. 2017 - Dětský den na Strážné

10 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 19.00 hodin. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 12.
6. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 5. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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