USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. VI/Z/2015
Ze dne 31. 3. 2015

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Ing. Ivana Dorta, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015.
2. ZO schválilo Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0175/2010/DOP.
3. ZO schválilo:
a) Záměr rekonstrukce místního rozhlasu – vybudování vyrozumívacího a
varovacího systému.
b) Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce na záměr dle 3 a) ve výši
310 000,- Kč z rozpočtu obce Hostišová.
c) Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/0165/2015/KH.
4. I. ZO schválilo dodavatele na akci Rekonstrukce místního rozhlasu –
vybudování vyrozumívacího a varovacího systému firmu Bártek rozhlasy,
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 128 00.
II. ZO pověřilo starostku obce podepsáním smlouvy o dílo.
5. ZO schválilo rekonstrukci komunikace v lokalitě Strážná od č. p. 138 po č.
p. 78 v předpokládaném termínu rok 2016.
6. ZO neschválilo žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti.
7. ZO schválilo poskytnutí daru rodičům Tomáše Klhůfka, Hostišová č. 14 ve
výši 500,- Kč na lyžařský výcvik.
8. ZO schválilo poskytnutí daru ve formě poukázky na zdravotnické potřeby
dobrovolným dárcům krve.
 10 odběrů – bronzová medaile- poukázka v hodnotě 200,- Kč
 40 odběrů – zlatá medaile – poukázka v hodnotě 500,- Kč
 80 odběrů – zlatý kříž – poukázka v hodnotě 1 000,- Kč
9. I. ZO schválilo změnu pravidel pro poskytování příspěvku na školné dětí
z MŠ (úprava pravidel podle 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů)
II. ZO pověřilo starostku obce průběžným vyřizováním žádostí v souladu

s pravidly dle bodu a)
10. ZO schválilo změnu pravidel Grantového programu obce Hostišová (úprava
pravidel podle 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
11. ZO schválilo:
a) Poskytnutí neinvestiční dotace SDH Hostišová na úhradu nákladů
spojených s činností organizace ve výši 6 000,- Kč na nákup pohonných
hmot a ve výši 4 500,- Kč na uspořádání soutěží v hasičském sportu.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostišová č. 1/2015 Dot/org.
dle bodu a) s vyúčtováním k 30. 11. 2015.
12. ZO schválilo:
a) Poskytnutí neinvestiční dotace Místní knihovně Hostišová na úhradu
nákladů spojených s činností organizace ve výši 20 000,- Kč na nákup
nových knih do knižního fondu a ve výši 5 000,- Kč na nákup materiálu.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostišová č. 2/2015 Dot/org.
dle bodu a) s vyúčtováním k 30. 11. 2015.
13. ZO schválilo spolupodpis starosty SDH, pokladníka SDH a jednatele SDH u
žádostí předkládaných obci Hostišová.
14. ZO schválilo rozpočet Mikroregionu Žídelná na rok 2015. Rozpočtové
příjmy ve výši 145 900,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 149 900,- Kč. Rozdíl
je kryt skutečným stavem na bankovních účtech k 31. 12. 2014.
15. ZO schválilo VPP v obci Hostišová pro 1 osobu na dobu 6 měsíců.
16. ZO se usneslo, že odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva zůstanou na původní výši.
17. I. ZO souhlasí s přijmutím daru obcí Hostišová vlastnického podílu 1/6
pozemků p.č. 76/4, 83/1, 138/2, 166, 221/5, 230/6, 260/2, 281, 300/1, 328 a
podílu 7/24 pozemku p.č. 207 vše v k.ú. Hostišová. Obdarovaný tj. obec
ponese veškeré náklady spojené se sepsáním a zaregistrováním darovací
smlouvy.
II. ZO pověřuje starostku obce a JUDr. Kučovou vyřízením veškerých
náležitostí v souladu s bodem 17. I. Zejména vypracováním darovací
smlouvy, podpisem smlouvy a zavkladováním smlouvy.
18. ZO schválilo poskytnutí daru Klubu vojenské historie 19. Hraničářskému
pluku ve výši 2.000,- Kč na zabezpečení slavnostního ceremoniálu 12.
ročníku nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva.
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