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 21. 11. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběly: Lenka Rašíková, která se
předem omluvila za pozdní příchod a Renata Beňačková.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Radima Pospíšila, sčitatelem
Milana Kováře a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtové opatření č. 7/2017
2.
Příspěvek na inženýrské sítě RD
3.
GDPR
4.
Nákup techniky na údržbu obce
5.
Rekonstrukce sportovního areálu
6.
Inventarizace
7.
Vánoční strom
8.
Různé, diskuse
9.
Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 7/2017
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2017. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 65.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o následující navýšení:
+65.000,- Kč převody mezi bankou a pokladnou – i ve výdajích. Na straně výdajů se jedná o
následující navýšení výdajů: +2.000,- Kč vyšší příspěvek na dopravní obslužnost, +9.000,- Kč opravy a
udržování obecní kanalizace, práce pověřené osoby, +63.000,- Kč měření studny u kaple a projekční
práce na akci „Pomníky a okolí kaple“, +6.000,- Kč školení GDPR, +65.000,- Kč převody mezi bankou a
pokladnou – i v příjmech. Výdaje byly sníženy o 80.000,- Kč na komunální rozvoj. Rozpočtové
opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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2 Příspěvek na inženýrské sítě RD
V roce 2012 schválilo zastupitelstvo podporu občanům naší obce na výstavbu RD, a to příspěvkem 25.
000,- Kč na stavbu inženýrských sítí k RD. Jedinou podmínkou byl trvalý pobyt v obci. V roce 2015 byla
schválena novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V souladu s touto novelou je
potřeba upravit i podmínky pro výše zmíněný příspěvek občanům na výstavbu RD. Předsedající
přítomným předložila návrh znění směrnice o poskytování tohoto příspěvku a také žádost občana o
poskytnutí příspěvku. Mgr. Michal Mynář vznesl dotaz, zda v případě existence směrnice již není
potřeba příspěvek schvalovat zastupitelstvem obce? Předsedající odpověděla, že ne, poskytování
příspěvku bude v kompetenci starostky obce, která bude zastupitelstvo pouze informovat. Nebyly
vzneseny žádné další dotazy, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo směrnici č. 16/2017 k poskytování
příspěvku na stavby rodinných domů občanům obce Hostišová.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,- Kč
panu J. Suchomelovi, Hostišová č. 172
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.

3 GDPR
Obec obdržela další nabídku na přípravu obce na GDPR ve výši 56.000,- Kč bez DPH. Z důvodu
vysokých cenových nabídek předsedající navrhuje, aby prvotní analýzu včetně vyčíslení rizik
zpracovala obec vlastními silami na dohodu o provedení práce. Bude tím ušetřena nemalá částka
z obecního rozpočtu. Vyčíslená rizika by do souladu s nařízením na ochranu osobních údajů měl uvést
již pověřenec, kterého musí obec mít od května 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zpracování analýzy stavu zpracovávání
osobních údajů a analýzy rizik na základě dohod o provedení práce s M. Smolkovou a Ing. M.
Goreckou. Za tuto službu byla stanovena odměna ve výši 5 000,- Kč/pracovníka.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Nákup techniky na údržbu obce
V minulých zastupitelstvech bylo diskutováno pořízení nové techniky na údržbu obce, neboť ta
současná již dosluhuje. S ohledem na to, že na tuto techniku není možné získat z žádného
dostupného dotačního titulu dotace a na zakoupení většího traktoru bez dotace nemá obec v
rozpočtu dostatek finančních prostředků a hrozí nebezpečí, že obec nebude schopna zajistit zimní
údržbu, byli osloveni prodejci zahradních traktorů s příslušenstvím pro zimní údržbu k podání
nabídky. Byly doručeny celkem tři nabídky ve výši: 283.551,- Kč, 346.320,- Kč a 306.160,- Kč. Po
konzultaci se zaměstnanci obce, kteří budou s traktorem pracovat, byl vybrán model Park pro 540 IX4WD za 283.551,- Kč včetně příslušenství. Milan Kovář vznesl připomínku, že uvedený traktor dle jeho
názoru není vhodný pro zimní údržbu a obec by měla pořídit výkonnější. Předsedající odpověděla, že
obec v současné době nemá na pořízení výkonnějšího traktoru ve svém rozpočtu finanční prostředky,
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jelikož příští rok čeká obec několik investičních akcí a bude splácet úvěr na ČOV. Rovněž zdůraznila, že
po provedené praktické ukázce byli zaměstnanci obce na zimní údržbu s tímto traktorem spokojeni a
také recenze okolních obcí jsou na tento stroj kladné. V obci Racková tímto strojem provádí běžně
zimní údržbu bez problému. Mgr. Michal Mynář souhlasí se starostkou, obec si v současné době
nemůže dovolit nákup výkonnějšího, ale zároveň dražšího traktoru. Radim Pospíšil také souhlasí
s tím, že by obec měla koupit tento traktor, jelikož svému účelu velmi dobře poslouží a cena je velmi
příznivá. Václav Pospíšil se vyjádřil, že poté, co byl přítomen praktické ukázce traktoru, také souhlasí
s jeho nákupem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo cenovou nabídku od firmy Leopold JanskýPoldy servis, Lukov a nákup zahradního traktoru Park pro 540 IX-4WD dle této cenové nabídky.
Pro: 4 Proti: 1 (Milan Kovář) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Po projednávání bodu č. 4 se dostavila Lenka Rašíková. Zastupitelstvo tak nyní zasedalo v počtu 6
členů.

5 Rekonstrukce sportovního areálu
Projektant předložil členům zastupitelstva první náčrt sportovního areálu za kulturním domem.
Předloženy byly dvě varianty – bez nádrže a s nádrží. Zastupitelstvo obce vznese připomínky, na
základě kterých projektant zpracuje vizualizace, jež budou následně v příštím čísle Hostišovských
novin předloženy občanům k vyjádření (zda chtějí variantu s nádrží či bez, jaké prvky pro děti i
dospělé budou součástí areálu, atd.). Po prozkoumání náčrtů se zastupitelé shodli, že bude vznesena
připomínka na délku a šířku dráhy pro SDH, přičemž délka musí činit cca 90 m, šířka cca 6 m a bude
celá zatravněná.
Nebylo přijato žádné usnesení.

6 Inventarizace
Předsedající navrhla členy inventarizační komise následovně: předseda – Milan Kovář, členové – Mgr.
Michal Mynář, Václav Pospíšil, Jiří Zámorský za SDH a Alena Pakostová za místní knihovnu.
Inventarizace proběhne v polovině prosince roku 2017. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová určilo členy inventarizační komise v tomto složení:
předseda – Milan Kovář, členové – Mgr. Michal Mynář, Václav Pospíšil, Jiří Zámorský za SDH a Alena
Pakostová za místní knihovnu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Setkání u vánočního stromu
Projednávala se organizace této akce, která se uskuteční v neděli 3. 12. 2017.
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla informace starostky obce, že do obce bude na jaře příštího roku přiveden
optický kabel, díky kterému bude v obci k dispozici velmi rychlé internetové připojení.

3

Dalším bodem diskuze byla informace Mgr. Michala Mynáře o plánované akci k příležitosti výročí
události zabití ševce Bartoše. Dne 29. 12. 2017 se uskuteční setkání na místě tohoto činu a poté bude
následovat setkání na Strážné, kde kapela Hostband zahraje píseň složenou právě k připomínce této
události.
Na závěr diskuze Mgr. Michal Mynář informoval členy zastupitelstva o výsledcích schůze obcí
zapojených do MAS Moštěnka, které se zúčastnil dne 16. 11. 2017. Na této schůzi byly řešeny nové
dotační možnosti na rok 2018, kdy pro obce budou vypsány dotace na výsadbu obecní zeleně.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.45 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 14. prosince
2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 7/2017
3) Cenové nabídky - traktory
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 11. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

4

