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 24. 10. 2017 od 17.30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběl Mgr. Michal Mynář, který se
z jednání předem omluvil.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Milana Kováře a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1. Rozpočtové opatření č. 6/2017
2. GDPR – ochrana osobních údajů
3. Věcné břemeno
4. Prodej Avie
5. Různé, diskuse
6. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 6/2017
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2017. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 45.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o následující navýšení:
+7.000,- Kč vyšší příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, +25.000,- Kč
přijatá dotace na volby do PSP ČR, +13.000,- Kč vyšší odměna EKO-KOM. Na straně výdajů se jedná o
následující navýšení výdajů: +14.000,- Kč dar MŠ Mysločovice na práci učitelky s dětmi s SVP, +4.000,Kč DPP na úpravy interiéru knihovny a zvýšení rozpočtu na nákup knih do knihovny, +25.000,- Kč
výdaje na volby do PSP ČR a +2.000,- Kč nájem barelu na pitnou vodu na sál KD. Rozpočtové opatření
je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2 GDPR – ochrana osobních údajů
Od května příštího roku musí mít dle zákona obec zajištěného pověřence pro ochranu osobních
údajů. Podle zákona obec musí nejprve provést analýzu ochrany osobních údajů, tj. jak má obec
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zabezpečeno, aby se k osobním údajům nedostaly žádné nepovolané osoby a nemohlo tak dojít
k jejich zneužití. Podle výsledků této analýzy pak bude vytvořena směrnice, podle které se pak obec
musí řídit. Obec obdržela nabídku na zpracování analýzy za 95.000,- Kč. Pověřenec by pak obec vyšel
na 3.000,- Kč měsíčně. Předsedající navrhuje s pověřencem ještě vyčkat na další vývoj, ale z časových
důvodů již začít řešit provedení analýzy. Rovněž navrhuje vyčkat do čtvrtka, kdy se zúčastní jednání
starostů obcí z obvodu ORP Zlín, kde by se tato problematika měla řešit a dle získaných informací pak
postupovat dále. S tím souhlasí také Lenka Rašíková. Radim Pospíšil seznámil členy zastupitelstva
s tím, že touto problematikou se zabývá také firma, kde je zaměstnancem, která v současné době
sestavuje nabídku. Z tohoto důvodu radí také vyčkat, až jak bude tato nabídka vypadat. Na tom se
nakonec shodli všichni členové zastupitelstva. Zastupitelstvo proto nebude přijímat žádné usnesení.
Nebylo přijato žádné usnesení.

3 Věcné břemeno
Jedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení sítě NN k pozemku p.č.
98/15 – novostavba rodinného domu v lokalitě Skopalíkovo pole. Výše úplaty bude činit 3.300,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030041999/001.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Prodej Avie
SDH Hostišová podal obci podnět ohledně hasičské Avie – zda ji prodat či si ji ponechat a na zimní
období zakrýt plachtou. S prodejem nesouhlasí Milan Kovář. Radim Pospíšil se vyjádřil, že Avii by si
SDH měl ponechat, je totiž lepší při výjezdech do hůře dostupného terénu. Renata Beňačková vznesla
dotaz, jaké jsou náklady na provoz a údržbu automobilu. Milan Kovář odpověděl, že se platí STK
automobilu a pohonné hmoty na občasné projetí auta. Lenka Rašíková sdílí názor, že Avie by se
prodávat neměla, plachta by dle ní byla dostačující. Předsedající navrhuje, aby se definitivně vyjádřili
členové SDH. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva. Předsedající proto vyzve členy SDH ke
zdůvodnění požadavku prodeje. Na nákup plachty jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu
obce, a to v paragrafu na požární ochranu na položce materiál. Milan Kovář zajistí STK Avie a ta bude
zatím přes zimu zaplachtována.
Nebylo přijato žádné usnesení.

5 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla akce Slet čarodějnic, která se uskuteční v příštím roce. Je nutné zajistit
vhodnou lokalitu pro konání akce, zázemí a dřevo na vatru. Členové zastupitelstva ještě budou tuto
akci projednávat na dalších zasedáních zastupitelstva.
Dalším bodem diskuze byl dotaz Milana Kováře ohledně situace kolem rekonstrukce Základní školy
Mysločovice. Předsedající odpověděla, že do této chvíle obec neobdržela pozvánku na žádné jednání
s obcemi školského obvodu.
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6 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.45 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 21. listopadu
2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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