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 13. 9. 2021, 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 přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli: Renata Beňačková a Radim
Pospíšil, kteří se předem omluvili a Václav Pospíšil.

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

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2021
2. Žádost Zelina a.s.
3. Směnná smlouva Zelina a.s.
4. Nájem části pozemku p.č. 57/10 k.ú. Hostišová
5. Dražební vyhláška
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Kulturní akce
8. Různé, diskuse
9. 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: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 4/2021. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 31.000,- Kč – v této výši je to přijatá dotace na volby do
Poslanecké sněmovny v příjmech a ve stejné výši jsou to výdaje spojené s konáním těchto voleb na
straně výdajů. Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.
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Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Žádost Zelina a. s.
Firma Zelina a.s. postavila nový objekt na svých pozemcích. V projektové dokumentaci byl zakreslen
požární hydrant. Po zprovoznění se zjistilo, že voda nemá dostatečný tlak. Pan Zelina proto žádá obec
o možnost napojení na obecní vodovodní přípojku, která je napojena na výtlačnou stanici ve
vodojemu. Po konzultaci s VaK Zlín je toto napojení možné. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo žádost firmy Zelina a.s. Na přípojce bude instalován odečet.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Směnná smlouva
Obec Hostišová a firma Zelina a.s. se dohodly na směně pozemků. Obec Hostišová získá oddělenou
část pozemku p.č. 227/3 v k. ú. Hostišová, kudy vede hlavní kanalizační sběrač. Jako náhradu
poskytne horní část pozemku p.č. 227/1 v k. ú. Hostišová, která sousedí s pozemky ve vlastnictví f.
Zelina a.s. Záměr byl řádně vyvěšen v období od 18. 1. 2021 – 17. 2. 2021. Nebyla podána žádná jiná
nabídka ani připomínka. Pozemky byly odděleny geom. plánem č. 521 -37/2021.Doplatek rozdílu ve
výměře pozemků je 30,- Kč/m2. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo směnnou smlouvu s Zelina a. s., Míškovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Nájem části pozemku p. č. 57/10 v k. ú. Hostišová
Na základě žádosti byl vypsán záměr na nájem části pozemku p.č. 57/10 v k. ú. Hostišová. Vyvěšen byl
v období od 17. 8. 2021 – 5. 9. 2021. Nebyla podána žádná jiná nabídka ani připomínka. Cena nájmu
pozemku činí 0,20 Kč/m2, stejně jako u ostatních nájmů obecních pozemků. Pavel Vyoral vznesl
dotaz, zda obec nezvažuje změnu ceny nájmu. Předsedající odpověděla, že současné zastupitelstvo již
cenu nájmu měnit nebude. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo nájem části pozemku p.č. 57/10 v k.ú. Hostišová o výměře cca
800 m2 za cenu 0,20 Kč/m2 manželům Kutrovým, bytem Hostišová č. 24.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Dražební vyhláška
Jedná se o dražbu ¼ nemovitostí p.č. st. 34/2, jejíž součástí je stavba s č. p. 37 a p. č. 70, jejíž součástí
je stavba bez č. p., obě v k.ú. Hostišová. Jelikož se jedná pouze o spoluvlastnictví a vztahy mezi
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ostatními vlastníky jsou komplikované, předsedající doporučuje zastupitelstvu neschválení účasti
v dražbě. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva, hlasuje se proto o neúčasti v dražbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo účast v dražbě na id. ¼ nemovitostí p.č. st. 34/2, jejíž
součástí je stavba s č. p. 37 a p. č. 70, jejíž součástí je stavba bez č. p., obě v k.ú. Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 7. 9. 2021. Na tomto zasedání se zabýval dotacemi přijatými do rozpočtu
obce v roce 2021 (Čištění odpadních vod – Zlínský kraj, Modernizace MK Pod kaplí II. etapa a oprava
opěrné zdi pod kaplí – Zlínský kraj, rekonstrukce MK Pasíčky I. etapa – MMR, tato dotace nebyla
přidělena) a provedl kontrolu výběrových řízení – veřejných zakázek malého rozsahu za roky 2020 a
2021 (Čištění odpadních vod Hostišová, Oprava opěrné zídky a Modernizace MK Pod kaplí II. etapa).
Nebyly shledány žádné závady.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Kulturní akce
Projednávala se organizace akcí Koštování slivovice (18. 9.) a Beseda s důchodci (23. 10.).
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Různé, diskuze
V rámci diskuze Kateřina Chutná seznámila přítomné s plánovanou akcí Vyřezávání dýní na Strážné.
Termín konání akce bude ještě upřesněn.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 16.40 hodin. Termín příštího zasedání je 18. 10. 2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2021
Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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