Tento zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová – Horňák 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 28. 3. 2022, od 16:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze 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 Radim Pospíšil, který se
předem omluvil.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Kateřinu Chutnou a Lenku Rašíkovou, sčitatelem Václava
Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Žádost
2. Valná hromada VaK
3. Aktualizace plánu možných ohrožení
4. Kulturní akce
5. Různé, diskuse
6. Závěr
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Žádost
Jedná se o žádost o prodej částí pozemků p. č. 57/10, 311/8 a 380/2 vše v k. ú. Hostišová. Záměry na
prodej pozemků byly vyvěšeny v období od 7. 3. 2022 – 24. 3. 2022.
a) K prodeji části pozemku p.č. 57/10 nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy. Na pozemku se
nachází stavba ve vlastnictví kupujícího – opěrná zeď. V současné době obec vykupuje pozemky za
172,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce se shodlo, že za stejnou cenu by obec měla pozemky i prodávat. Je
možné samozřejmě na základě dohody a přihlédnutí k okolnostem, které snižují hodnotu pozemku,
cenu upravit. Vždy však musí být náležitě zdůvodněno odchýlení od ceny obvyklé. S ohledem na to,
že za stejných podmínek (nutnost investice do opravy opěrné zídky ze strany kupujícího) obec
prodávala pozemky v loňském roce (viz usnesení duben 2021) doporučuje předsedající zachovat
rovný přístup a slevit 50 % z ceny 172,- Kč/m2, tj. na 86,- Kč/m2.
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b) K prodeji části pozemku p.č. 311/8 a 380/2 v k.ú. Hostišová byla vznesena námitka, že na
uvedených pozemcích se nacházejí inženýrské sítě a to konkrétně přípojka vodovodu a sítě NN. Je
proto žádoucí, aby tyto pozemky zůstaly ve vlastnictví obce, aby se předešlo budoucím možným
sporům.
Jelikož se žadatel (kupující) omluvil ze zasedání zastupitelstva, bude tento bod přesunut na příští
jednání. Nyní tedy nebude přijímáno žádné usnesení.
a) Nebylo přijato žádné usnesení.
b) Nebylo přijato žádné usnesení.

2 Valná hromada VaK
Dne 25. 4. 2022 se koná valná hromada VAK Zlín, a.s. a Jižní vodárenská opět poslala výzvu k
vystavení plné moci k zastoupení na valných hromadách konaných v roce 2022. Na základě rady
právničky a stejného postupu v předcházejících letech doporučuje předsedající tuto plnou moc
vystavit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo udělení plné moci Jižní vodárenské a.s. k výkonu akcionářských
práv obce Hostišová v roce 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Aktualizace plánu možných ohrožení
Podle krizového zákona je nutné každoročně aktualizovat plán možných ohrožení a plán činnosti
orgánů obce při vzniku mimořádné události. V rámci tohoto bodu předsedající seznámila přítomné
s došlým požadavkem z MMR na vytipování vhodných ploch v obci pro stavbu mobilních domů a o
možnostech obce při zajištění přechodného ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Na základě
daných požadavků zastupitelé konstatovali, že obec nemá možnost zařídit v kulturním domě ani jinde
v obci přechodné ubytování. Vhodné plochy pro stavbu mobilních domů obec má v bývalém
zemědělském areálu, musela by zde ovšem proběhnout změna územního plánu a také se jedná o
vyloučenou lokalitu. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo plán možných ohrožení a plán činnosti orgánů obce při vzniku
mimořádné události.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Kulturní akce duben – květen 2022
Jednalo se o organizaci těchto akcí:
 Clay-Eva – koná se 22. 4.,
 Slet čarodějnic – koná se 30. 4. na Strážné,
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Velikonoční tvoření – koná se 16. 4. v kulturním domě,
Osvobození obce – pietní akt u pomníků v obci, koná se 5. 5.,
Svátek matek – z důvodu neúčasti vystupujících dětí z MŠ Mysločovice a z obce Hostišová se
letos Svátek matek neuskuteční.
Předběžně byl také stanoven termín Vítání občánků na 22. května.
Nebylo přijato žádné usnesení.

5 Různé, diskuze
V prvním bodě diskuze upozornila Renata Beňačková na neuklizené větve z pokáceného smrku u
workoutového hřiště. Starostka vyzve Víta Juřenu, který si odebral dřevo z pokáceného smrku, o
nápravu tohoto stavu.
Dalším bodem diskuze byl nákup nových stolů na sál KD. Členové zastupitelstva pojedou vybrat stoly
do prodejny v Bystřici pod Hostýnem.
V posledním bodě diskuze vznesla Kateřina Chutná dotaz, zda by nebylo vhodné častěji vyvážet
odpadkový koš na Strážné či jinak vyřešit jeho neustálou zaplněnost. Obec na tomto místě dočasně
umístí popelnici do té doby, než zde bude nová nádoba na odpad, kterou přislíbil vyrobit pan Karlík.

6 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.00 hodin. Termín příštího zasedání bude 25. 4.
2022.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 31. 3. 2022
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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