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 11. 4. 2017, od 18.00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 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 ze zdravotních důvodů.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lenku Rašíkovou a Milana Kováře, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1. Úvěr na financování akce „Čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v JV části obce
Hostišová“
2. Zřízení práva stavby
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Kronika
5. Různé, diskuse
6. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Úvěr na financování akce „Čištění odpadních vod z RD a obecního
úřadu v JV části obce Hostišová“
Obec obdržela dvě nabídky na poskytnutí úvěru na financování projektu ČOV, a to od Komerční banky
a České spořitelny. Výhodnější podmínky nabídla Česká spořitelna a. s. Jedná se o úvěr ve výši
5.500.000,- Kč na 3 roky, přičemž měsíční splátky budou ve výši 41.667,- Kč a mimořádná splátka ve
výši 4.000.000,- Kč bude uhrazena z přijaté dotace ze SFŽP. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo přijetí investičního úvěru ve výši 5 500
000,- Kč se splatností k 31. 12. 2020. Pravidelné měsíční splátky budou ve výši 41 667,- Kč.
Mimořádná splátka ve výši 4 000 000,- Kč bude uhrazena z dotace ze Státního fondu životního
prostředí nejpozději k datu 30. 6. 2018. Úvěr bude zajištěn blankosměnkou.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o úvěru č. 10064/17/LCD s Českou
spořitelnou a.s.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

2 Zřízení práva stavby
Podle novely zákona o obcích spadá zřízení práva stavby do pravomoci zastupitelstva obce a podléhá
i povinnosti zveřejnění záměru. Záměr byl vyvěšen od 22. 2. 2017. Jedná se o zřízení práva stavby
kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na pozemku p.č. 98/11 – Skopalíkovo pole. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby kanalizační a vodovodní
přípojky a přípojky NN na pozemku p.č. 98/11 v k.ú. Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Kontrolní výbor
Zasedání kontrolního výboru se konalo dne 29. 3. 2017. Projednával se plán schůzí na rok 2017,
kronika, poskytování informací, plánované investiční akce, program rozvoje obce a přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016. Kontrolní výbor naplánoval činnost v roce 2017 s tímto předběžným
programem:





Březen – plán schůzek, kronika, poskytování informací, plánované investiční akce, PRO,
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Červenec – záměry, OZV
Září – výběrová řízení, žádosti občanů
Listopad – dotace, PRO

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů v kronice. Doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Kontrolní
výbor provedl kontrolu agendy poskytování informací za rok 2016. V roce 2016 bylo podáno 6
žádostí, všechny byly vyřízeny – informace poskytnuty. Evidence je vedena v tištěné i elektronické
podobě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrolní výbor byl
seznámen s plánem investičních akcí v roce 2017: Čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v JV
části obce Hostišová – zde byl vybrán dodavatel, zahájení prací bude v květnu 2017.
S ohledem na to, že se jedná o velkou investiční akci, nebyla pro tento rok naplánována žádná další
investiční akce. Kontrolní výbor provedl kontrolu aktualizace PRO Hostišová. Program byl
zaktualizován v souladu s rozhodnutím zastupitelstva usnesení č. XXVII/7Z/2016 ze dne 6. 12. 2016.
Kontrolní výbor se seznámil se zprávou č. 19/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hostišová za rok 2016 a s radostí zkonstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Nebylo přijato žádné usnesení.

4 Kronika
Předsedající seznámila přítomné s návrhem zápisu do kroniky za rok 2016. Kontrolu zápisu provedl již
kontrolní výbor, který po opravě pouze drobných překlepů doporučil zápis ke schválení zastupitelstvu
obce. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zápis do kroniky za rok 2016.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5 Různé, diskuze
V prvním bodě diskuze předsedající seznámila přítomné s dražební vyhláškou na pozemek p.č. St
29/1 a zbořeniště domu č. p. 25. Elektronická dražba se uskuteční 31. května 2017. Bylo by v zájmu
obce tento pozemek, který se nachází prakticky ve středu obce, vlastnit. Starostka připomněla, že
kromě nákladů na samotný nákup (180.000,- Kč) musí obec počítat také s náklady na demolici
zbořeniny. V dražební vyhlášce se však nachází několik sporných bodů, které je nutné prodiskutovat
s dražitelem. Poté bude věc dále řešena na příštím zasedání zastupitelstva obce.
V dalším bodě diskuze předsedající seznámila přítomné se situací okolo návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu. V současné době je tento návrh v připomínkování nadřízených orgánů. Krajský úřad
již vznesl své připomínky, které musí být do územního plánu zapracovány. Do nového územního
plánu budou zapracovány také plochy pro dotřiďování odpadů (hledají se vhodné plochy), komplexní
pozemkové úpravy a změnu PRVK Zlínského kraje, změna způsobu užívání pozemku ve Skale (z
občanského vybavení na výrobu) a změna způsobu užívání pozemku pod vodojemem (ze
zemědělského užívání na plochu občanského vybavení). Plochy pozemků pro výstavby rodinných
domků shledal zpracovatel jako dostačující. Jakmile vznesou připomínky všechny nadřízené orgány a
ty budou zapracovány, může být vyhodnocení územního plánu schváleno zastupitelstvem obce.
V dalším bodě diskuze předsedající seznámila přítomné s tím, že obci již bylo doručeno rozhodnutí ze
Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace na projekt DČOV. Obec podá žádost o dotaci
také u Zlínského kraje.
Dalším bodem diskuze byl plánovaný příjezd rumunské a ruské delegace dne 3. května. Jelikož ze
zdravotních důvodů nebudou přítomni starostka obce ani místostarosta obce, pozvání delegace bylo
zrušeno. Bude se tedy konat pouze pietní akt u pomníků dne 5. května.
V dalším bodě diskuze předsedající seznámila přítomné s výsledky schůze starostů obcí ze školského
obvodu ZŠ Mysločovice. Z důvodu nedostačující kapacity školy je nutné rozšíření jejích prostor.
Celkové náklady na investici se předběžně očekávají ve výši 32 mil. Kč. Obec Mysločovice obdrží
dotaci, ale i přesto bude nutné spolufinancování akce ze strany obcí ze školského obvodu. Z důvodu
rekonstrukce kuchyně bude tato dočasně přesunuta a obědy budou dováženy, čímž se zvýší pro naši
obec příspěvek na stravování našich žáků cca o 125.000,- Kč. Veškeré podrobnosti budou ještě
projednávány na schůzích zastupitelů všech obcí, až proběhne výběrové řízení a bude známa konečná
cena investice.
Dalším bodem diskuze byl noční pochod Clay-Eva, který se uskuteční 21. dubna. Projednávala se
organizace akce, zejména zajištění občerstvení pro hosty a obsluha v zázemí. V letošním roce převzal
záštitu nad akcí hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který se akce také zúčastní. Parašutisté seskočí
v případě příznivého počasí mezi 19.15 – 19.30 hodin.
Dalším bodem diskuze byl Sjezd rodáků. Řešila se organizace akce, zejména pak výstava v domě č. p.
36, zapůjčení krojů a oslovování sponzorů.
Posledním bodem diskuze bylo vybudování příčného prahu v lokalitě Písky. Milan Kovář informoval
přítomné, že v současné době se čeká na odborný posudek, zda je umístění příčného prahu vhodné či
nikoli.
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6 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 19.30 hodin. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 16.
5. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 4. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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