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 18. 10. 2021, 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli: Radim Pospíšil, který se
předem omluvil, a Václav Pospíšil z důvodu nemoci.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Pavla Vyorala a Renatu Beňačkovou, sčitatelem Lenku
Rašíkovou a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1.
Rozpočtové opatření č. 5/2021
2.
OZV 2/2021
3.
Žádost o veřejnou finanční podporu
4.
Žádost o nájem pozemku
5.
Dražební vyhláška
6.
Výsadba u točny
7.
Kulturní akce
8.
Různé, diskuse
9.
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: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 5/2021. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 221.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o tyto změny: +20.000,Kč vyšší daň z příjmu FO placená poplatníky, +191.000,- Kč vyšší daň z příjmu PO, +5.000,- Kč
jednorázový příspěvek – kompenzační bonus za 3. čtvrtletí 2021, +1.000,- Kč prodej popelnic
občanům, +4.000,- Kč nájmy sálu, spol. místnosti. Na straně výdajů se jedná o tyto změny: +8.000,- Kč
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servis bezdrátového rozhlasu, +25.000,- Kč analýza odpadu k projektu „Nákup barevných popelnic“,
+163.000,- Kč rizikové kácení stromů v obci, dovoz kameniva na zimní posyp, bourání patníků u točny,
výsadba u točny, vysavač listí, +15.000,- Kč přefakturace spotřeby el. energie v areálu Zemet (bude
přefakturováno nájemcům), +10.000,- Kč prezentace obce – omalovánky ČČK. Rozpočtové opatření je
součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 OZV 2/2021
Jedná se o vyhlášku upravující dobu nočního klidu. Vyhláška je předjednaná s MV odborem dozoru a
je v pořádku, může být takto schválena. Ve vyhlášce jsou vyjmenovány akce, které mají výjimku ze
stanovené doby nočního klidu (Silvestr, Pálení čarodějnic, Baobabyfest a Koštování slivovice). Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo OZV 2/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Žádost o veřejnou finanční podporu
Myslivecký spolek Hostišová – Lhotka žádá o příspěvek na materiál na stavbu krmných zařízení,
krmivo a prostředků na úklid lesa, včetně drobného občerstvení ve výši 5.000,- Kč. Finanční
prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu obce. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo veřejnou finanční podporu ve výši 5.000,- Kč pro Myslivecký
spolek Hostišová – Lhotka.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Žádost o pacht pozemku
Pan Alois Kutra podal výpověď z pachtu pozemku část p.č. 172/19 (záhumenky na Strážné). O pacht
tohoto pozemku projevila zájem p. Lucie Pospíšilová, Hostišová č. 32. V případě pachtu pozemku je
potřeba vypsat záměr. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo vypsání záměru na část pozemku díl 7 p.č 172/19 v k. ú.
Hostišová o výměře 770 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5 Dražební vyhláška
Jedná se o dražbu nemovitostí p.č. st.39 jejíž součástí je RD č. 26. Odhadní cena je 310.000,- Kč.
Vyvolávací cena je 155.000,- Kč. Na zastupitelstvo se dostavil vlastník sousední nemovitosti s tím, že
má zájem se dražby zúčastnit a seznámil zastupitelstvo s úpravami případně vydraženého pozemku.
S tímto záměrem zastupitelstvo souhlasí a dražby se proto nezúčastní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo účast v elektronické dražbě nemovitosti p. č. st. 39 v k. ú.
Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Výsadba u točny
Předsedající seznámila přítomné s návrhem dvou variant výsadby u točny. Zastupitelé se shodně
přiklánějí k variantě č. 2. Výsledná cena bude 165.000,- Kč. Návrh je od firmy Pokosíme, se kterou již
obec má vyzkoušenou spolupráci (výsadba břehu pod hřištěm, práce v areálu býv. Zemetu). Výsadba
bude koncipována jako bezúdržbová. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo provedení výsadby u točny.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Kulturní akce
Projednávala se organizace Besedy s důchodci, která se bude konat v sobotu 23. října.
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Různé, diskuze
Diskuzi zahájila Lenka Rašíková, která zaznamenala stížnost občanů, že členové zastupitelstva
nechodí blahopřát domů jubilantům, kteří se nemohou dostavit na Besedu s důchodci. Předsedající
odpověděla, že zastupitelé nikdy k jubilantům domů nechodili a současné zastupitelstvo tuto praxi již
ani měnit nebude.
Pavel Vyoral vznesl dotaz, v jaké fázi je nyní oprava poničené autobusové zastávky. Předsedající
odpověděla, že viník se k poničení zastávky přiznal, a škodu uhradí. V současné době obec oslovuje
sklenářské firmy, které by opravu provedly.
Renata Beňačková vznesla dotaz, zda budou nakoupeny nové stoly na sál kulturního domu.
Předsedající odpověděla, že nákup nových stolů bude zapracován do rozpočtu obce na příští rok až
dle finančních možností obce na konci roku letošního.
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Renata Beňačková dále vznesla připomínku, že pan Viktor Karlík přislíbil vybudování dětského
herního prvku na workoutovém hřišti pod kaplí jako kompenzaci za dočasné využití části plochy
v bývalém areálu Zemetu na vyzkoušení stavby panelových domů, ale dosud tak neučinil.
Pan Lukáš Kutra seznámil zastupitelstvo obce s úmyslem vybudovat na pozemku p. č. 57/10, který má
v pronájmu, lanovou dráhu pro děti. Lanová dráha bude uzamčena a provozována pouze pod
dohledem. Zastupitelstvo obce s výstavbou lanovky souhlasí, avšak je nutné věc prokonzultovat se
stavebním úřadem, zda je potřeba stavební povolení nebo souhlas se stavbou.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.15 hodin. Termín příštího zasedání je 15. 11. 2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5/2021
Zápis byl vyhotoven dne 20. 10. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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