USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. IV/Z/2019
Ze dne 19. 2. 2019

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Pavla Vyorala, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.

1. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
2. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Hostišová 2019 – 2022.
3. ZO schválilo rozpočet na rok 2019. Celkové příjmy ve výši 7.267.400,- Kč. Celkové
výdaje ve výši 8.137.400,- Kč a financování ve výši 870.000,- Kč. V rozpočtu jsou
vyčleněny finanční prostředky na investiční akce: Vyhotovení projektů na rekonstrukci
komunikace Pasíčky a přepočet komunikace Skopalíkovo pole, Vyhotovení projektu
opěrné zdi u kaple + investice 400 tisíc, Vyhotovení projektu sport. areál, Vyhotovení
projektu ČOV Dolňák, Demolice šaten, Demolice Tobolíkovo, Sběrné místo vedle
obecního skladu, Vodní plocha sport. areál.
4. ZO schválilo:
a) podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 - Podpora
revitalizace území, podprogramu 117DO81 – Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách na projekt Demolice domu č. p. 25.
b) financování projektu Demolice č. 25 ve výši min. 30 % ze skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
c) projekt následného využití revitalizovaného území s názvem Revitalizace území po
demolici stavby RD č. 25 a přílohu č. 5 zásad 117D081.
5. ZO schválilo:
a) podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt Modernizace a
výstavba multifunkčního sportovně – kulturního areálu Hostišová I. etapa.
b) financování projektu dle bodu a) ve výši min. 30 % ze skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
6. ZO schválilo:
a) podání žádosti do programu OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů na Sběrné místo Hostišová.

b) financování projektu Sběrné místo Hostišová ve výši min. 15 % ze skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce.
7. ZO schválilo veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce pro SDH.
Hostišová ve výši 16 000,- Kč.

8. ZO neschválilo poskytnutí příspěvku na stavbu RD panu O. Lehnertovi.
9. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030048028/001 na p.č. 97/6, 99, 352 (HOLM reality).
10. ZO neschválilo zakoupení zemědělského areálu v obci Hostišová za cenu 8 200 000,Kč.
11. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
12. ZO schválilo plán možných ohrožení a plán činnosti orgánů obce při vzniku
mimořádné události.
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