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 17. 1. 2017, od 17.15 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 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). Renata Beňačková se předem
omluvila za pozdější příchod.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lenku Rašíkovou a Václava Pospíšila, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtové opatření č. 10/2016
2.
Místní poplatek za komunální odpad
3.
Záměry obce
4.
Zřízení jednotky SDH
5.
Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce
6.
Rekonstrukce Památníku Metoděje Ponížila
7.
Vyřazení majetku
8.
Projekt „Bezpečně na silnici“
9.
Zpráva finančního výboru
10.
Žádost občanů
11.
Sjezd rodáků 2017
12.
Různé, diskuse
13.
Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 10/2016
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření. Rozpočtovým opatřením se mění
rozpočet obce o 1.106.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná zejména o vyšší daňové příjmy, a to:
fyzických osob ze závislé činnosti +64.000,- Kč, FO SVČ +106.000,- Kč, FO kapitálové výnosy +8.000,Kč, právnické osoby +32.000,- Kč, DPH +45.000,- Kč, daň z nemovitostí +14.000,- Kč. Dále se jedná o
vyšší příjmy z odvodů za odnětí půdy +6.000,- Kč, odvody z loterií +6.000,- Kč, pronájem pozemků
+1.000,- Kč, nájem obchodu +2.000,- Kč a 822.000,- Kč převody mezi účty – tato částka jde mínusem i
ve výdajích. Ve výdajové části rozpočtu se jedná o následující zvýšení: vyšší předplatné časopisů
v knihovně +1.000,- Kč, vyšší úroky (úvěr) +3.000,- Kč, vyšší úplata za hrobová místa +1.000,- Kč, vyšší
odměny členů OVK +1.000,- Kč, odvoz stavebního odpadu +22.000,- Kč a projekt ČOV +256.000,- Kč.
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Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Místní poplatek za komunální odpad
Po výpočtu rozúčtování skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu za rok 2015 vyšla částka
451,- Kč na občana. V obecně závazné vyhlášce obce je výše poplatku stanovena na 450,- Kč/osobu a
rok. Předsedající navrhuje ponechat výši poplatku nezměněnou. V bodě b) se jedná o pohledávku ve
výši 950,- Kč od pana Ševečka (z roku 2012 500- Kč a z roku 2015 450,- Kč), která zůstává v účetnictví
obce. Pan Ševeček je dlouhodobě v zahraničí, dům č. p. 9, na kterém vázne pohledávka, prodal. Z
důvodu vysokých nákladů na vymáhání předsedající doporučuje odepsání této pohledávky. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto bylo o obou návrzích hlasováno.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce
obce Hostišová č. 1/2016.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo odepsání pohledávky pana Martina
Ševečka. Jedná se o místní poplatek za svoz odpadů z roku 2012 ve výši 500,- Kč a z roku 2015 ve výši
450,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.

3 Záměry obce
Současný nájemce již nemá ze zdravotních důvodů zájem o pozemek p. č.172/19 díl č. 6 na Strážné.
Aby obec mohla pozemek propachtovat, je potřeba vyvěsit záměr obce. Výměra pozemku i výše
pachtu zůstávají nezměněny. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo záměr obce na zemědělský pacht na dobu
neurčitou na díl č. 6 pozemku p.č. 172/19 orná půda o výměře 770 m2 v k.ú. Hostišová. Výše pachtu
činí 0,20 Kč, tj. celkem 154,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Zřízení jednotky SDH
Obec je povinna podle zákona o požární ochraně a nařízení vlády č. 172/2001 zřídit Jednotku SDH
(zásahovou jednotku). V naší obci jednotka SDH funguje, ale nikdy nebyla oficiálně zřízena. Tento
nedostatek je potřeba napravit. Dále je nutné stanovit spolupráci mezi obcí a SDH Hostišová (za
jakých podmínek může SDH používat majetek obce).
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a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcí
Hostišová a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.

5 Žádost o veřejnou finanční podporu SDH
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Renata Beňačková, zastupitelstvo tedy nyní
zasedalo v počtu 7 členů. Předsedající seznámila přítomné se žádostí SDH o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 31.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností organizace. Jedná se o 10.000,- Kč
na nákup materiálu, 3.000,- Kč na dětskou pohárovou soutěž, 2.000,- Kč na soutěž mužů nad 35 let,
6.000,- Kč na pohonné hmoty a 10.000,- Kč na dovybavení zásahové jednotky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo poskytnutí neinvestiční dotace SDH Hostišová
na úhradu nákladů spojených s činností organizace ve výši 31 000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Renata Beňačková)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Rekonstrukce Památníku Metoděje Ponížila
Památník partyzána Metoděje Ponížila se nachází na p.č. 6/2 zahrada. Jedná se o symbolický válečný
hrob a vztahuje se k II. sv. válce. Památník je vlivem povětrnostních podmínek již značně poškozený a
byla by velmi vhodná jeho obnova. V souvislosti s opravami tohoto památníku vznikl požadavek na
posunutí o cca 2m z důvodu lepšího přístupu a orientace památníku a návrh na současné vybudování
památníku obětem I. sv. války, který v naší obci úplně chybí. Předsedající seznámila přítomné
s vizuálním návrhem na podobu a umístění obou památníků. Obec může žádat o dotaci na
zabezpečení péče o válečné hroby z Ministerstva obrany. Tuto žádost je však nutno podat do 31. 1.
2017, proto musí být projekt zpracován velmi rychle. Renata Beňačková vznesla dotaz, jaký je odhad
ceny projektu. Předsedající odpověděla, že hrubý odhad ceny se pohybuje kolem 500.000,- Kč.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo investiční záměr „Rekonstrukce pietního
místa na paměť válečných obětí“.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo podání žádosti o dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby z Ministerstva obrany.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
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7 Vyřazení majetku
Na základě provedené inventarizace k 31. 12. 2016 inventarizační komise navrhuje vyřazení
nefunkčního a poškozeného majetku dle soupisu. Předsedající vznesla dotaz na předsedu
inventarizační komise, pana Milana Kováře, na sirénu požárního auta navrženou k vyřazení. Pan
Kovář odpověděl, že se jedná o sirénu z avie, která byla již před mnoha lety vyřazena a zlikvidována.
Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo vyřazení majetku.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Projekt „Bezpečně na silnici“
Jedná se o projekt zaměřený na děti mateřských a základních škol, v rámci kterého by byly pořízeny
omalovánky s tématikou bezpečnosti na silnici do škol a školek. Obec by na tento projekt v případě
zapojení přispěla částkou min. 6.490,- Kč. Členové zastupitelstva se shodli, že obec se do tohoto
projektu nezapojí. Bylo proto hlasováno o neschválení projektu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo podporu projektu Bezpečně na silnici.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru, pan Milan Kovář, přednesl přítomným zprávu ze zasedání finančního
výboru, které se konalo dne 20. 12. 2016. Finanční výbor kontroloval účetní doklady – pokladnu a
banku ČS za období leden až srpen 2016. Všechny doklady byly řádně zaevidovány a podepsány
pracovníky obecního úřadu. Finanční výbor se dále seznámil s rozpočtovým opatřením č. 9/2016 a
neshledal žádné závady. Finanční výbor projednával také inventarizace 2016 a čerpání dotací, kde
taktéž neshledal žádné závady.
Nebylo přijato žádné usnesení.

10 Žádost občanů
Jedná se o žádost občanů o instalaci příčného prahu na silnici v lokalitě Písky, a to z důvodu
zpomalení projíždějících vozidel a zvýšení bezpečnosti dětí a ostatních občanů žijících v dané lokalitě.
Členové zastupitelstva pověřili starostku obce zjištěním možností instalace příčného prahu, tj. zda
vyřizování spadá pod kompetenci obce a co vše je potřeba v této záležitosti učinit. Dle zjištěných
informací se věc projedná na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce zjištěním možností instalace
příčného prahu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11 Sjezd rodáků
Projednával se další postup organizace Sjezdu rodáků, zejména dozjištění adres rodáků a oslovování
sponzorů. Záštitu nad akcí převezme místostarosta obce, který sestaví přípravný tým.
Nebylo přijato žádné usnesení.

12 Různé, diskuze
V rámci diskuze předsedající oznámila přítomným, že i v letošním roce bude Horizontu Hostišová
opět bezplatně zapůjčen sál na uspořádání oblíbeného dětského karnevalu.
Dále seznámila přítomné s tím, že obdržela žádost o dar ve výši 1.000,- Kč na dětský karneval.
Schvalování těchto darů je v kompetenci starostky obce, průběžně bude zastupitelstvo
s poskytnutými dary seznamovat.
V dalším bodě diskuze předsedající seznámila přítomné se žádostí o vyvěšení tibetské vlajky. Přítomní
se shodli, že obec vlajku vyvěšovat nebude.
Dalším bodem diskuze byl návrh Milana Kováře na zbudování přístřešku pro hasičskou avii, která
v současné době parkuje vedle zbrojnice. Tato věc bude projednána na březnové schůzce se členy
SDH.
V posledním bodě diskuze Milan Kovář vznesl dotaz, zda by obec nemohla vydat obecně závaznou
vyhlášku ohledně chovu včel, neboť na území obce jsou údajně někým a někde chovány nenahlášené
včely. Starostka obce odpověděla, že tyto povinnosti jsou řešeny zákonem a obecně závaznou
vyhláškou nelze regulovat.

13 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.15 hodin. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 21.
2. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 10/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 1. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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