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 4. 12. 2018, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin
dosavadní 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.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Vyorala a Václava Pospíšila, sčitatelem Renatu
Beňačkovou a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.

Schválení programu
Navržený program:
1. Rozpočtové opatření 6/2018
2. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
3. Místní poplatky
4. Rozpočtové provizorium
5. Program rozvoje obce
6. Inventarizace
7. Mimořádné odměny za období 2014-2018
8. Dary z rozpočtu obce 2018
9. Uzavírání manželství
10. Aktualizace krizového štábu
11. Opěrná zeď u kaple
12. Různé, diskuse
13. 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 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočet obce se mění o 80.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o tyto změny: -230.000,- Kč DPH,
+300.000,- Kč přijatá dotace ze Zlínského kraje na úpravy okolí kaple a +10.000,- Kč vyšší příjmy
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z daně z příjmu fyzických osob – kapitálové výnosy. Na straně výdajů se jedná o následující změny:
+35.000,- Kč servis DČOV, +2.000,- Kč navýšení odměny DPČ knihovnice, +4.000,- Kč kulturní akce,
+10.000,- Kč změna č. 1 územního plánu a +29.000,- Kč odchodné neuvolněného místostarosty.
Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Po projednávání bodu č. 1 se dostavil Radim Pospíšil, zastupitelstvo tedy nyní zasedá v počtu 7 členů.

2 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Dne 30. 12. 2013 byla podepsaná Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ obcemi
Hostišová, Lechotice, Machová, Míškovice, Mysločovice a Sazovice. Dne 11. 2. 2014 byla podepsaná
dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ obcemi Hostišová a Mysločovice. Obě dohody
jsou zastaralé a nemají náležitosti dohody. Chybí zejména doba platnosti, možnost ukončení smlouvy
a finanční vztahy. Předsedající proto navrhuje ukončení těchto smluv a uzavření smluv nových,
aktuálních, se všemi náležitostmi. Toto řešení vyplynulo i ze schůzky zastupitelů obcí školského
obvodu. Starostka již také obdržela od starosty obce Lechotice návrh nové dohody, kde jsou již dosud
chybějící náležitosti řešeny. Ve čtvrtek 6. prosince proběhne schůze zastupitelů všech obcí a vedení
školy, kde bude tento návrh smlouvy projednáván, zejména pak budou řešeny finanční vztahy.
Současně se zrušením dohod je nutné zrušit také obecně závazné vyhlášky vztahující se ke školskému
obvodu. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová odstupuje od Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ ze
dne 30. 12. 2013
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová odstupuje od Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ ze
dne 11. 2. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.
c) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo OZV obce Hostišová č. 1/2018, kterou se ruší vyhláška o
stanovení školského obvodu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2c) bylo schváleno.
d) Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo OZV obce Hostišová č. 2/2018, kterou se ruší vyhláška o
stanovení školského obvodu MŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2d) bylo schváleno.
e) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce, aby požádala obec Mysločovice k předložení
návrhu nové Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ. V nové dohodě budou
specifikovány mimo jiné i doba platnosti, možnost ukončení smlouvy a finanční vztahy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2e) bylo schváleno.

3 Místní poplatky
Výše poplatku za „popelnice“ stanovuje zastupitelstvo obce na základě skutečných výdajů za odpad v
předcházejícím roce. V roce 2017 obec vynaložila na netříděný odpad 221.342,- Kč. Při počtu 522
obyvatel (občané + cizinci + chataři) činí výdaje na osobu na netříděný odpad 424,- Kč. Předsedající
doporučuje ponechat poplatek ve výši 450,- Kč/obyvatel. S tím souhlasí také ostatní členové
zastupitelstva. V tomto případě tedy zastupitelstvo obce schvaluje pouze přílohu – výpočet – tzn., že
se nemění vyhláška a tedy ani platba 450,- Kč/obyvatel. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Přílohu č. 4 k obecně závazné vyhlášce obce Hostišová č.
1/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Rozpočtové provizorium
Pokud do 31. 12. 2018 není schválen rozpočet obce na rok 2019, musí se ze zákona přijmout
rozpočtové provizorium, které určuje omezené a striktně vymezené čerpání finančních prostředků až
do doby schválení rozpočtu. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové provizorium měsíčně ve výši 1/12 provozních
výdajů roku 2018 na rok 2019, uhrazeny budou měsíční splátky úvěru ve výši 41.667,- Kč a
proplaceny závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů a objednávek.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Program rozvoje obce
Obec Hostišová má od roku 2013 schválený Program rozvoje obce na roky 2013 – 2026. Strategické
vize a programové cíle doporučuje předsedající neměnit. Je však potřeba se zaměřit na opatření,
aktivity a zpracování nové časové osy. Předsedající doporučuje určit pracovní skupinu – členové ZO +
účetní. Každý člen dostane 1 oblast, kterou připraví (území, obyvatelstvo, hospodářství,
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infrastruktura, vybavenost, životní prostředí, správa obce). Po krátké diskuzi byli určení členové
pracovní skupiny, a ti se poté dohodli, kdo zpracuje kterou část, a zároveň dohodli termín schůze
pracovní skupiny na pondělí 17. prosince v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ. Nebyly vzneseny žádné
další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo pracovní skupinu k PRO ve složení – Marta Smolková, Kateřina
Chutná, Radim Pospíšil, Václav Pospíšil, Pavel Vyoral a Ing. Marie Gorecká.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Inventarizace
Jedná se o inventarizaci majetku a závazků obce Hostišová za rok 2018. Byli určeni členové komise a
termín provedení fyzické kontroly. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo členy inventarizační komise v tomto složení: předseda – Pavel
Vyoral, členové – Renata Beňačková, Kateřina Chutná, Václav Pospíšil, Jiří Zámorský za SDH a Alena
Pakostová za místní knihovnu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Mimořádné odměny za období 2014-2018
Zastupitelstvo obce může od 1. 1. 2018 schválit mimořádné odměny svým členům. Odměna nesmí
být vyšší než dvojnásobek měsíční odměny člena ZO, která mu v daném roce náležela. Předsedající
navrhuje schválit mimořádnou odměnu paní Renatě Beňačkové za pravidelné dlouhodobé
organizování sbírek ošacení pro Diakonii Broumov. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo mimořádnou odměnu Renatě Beňačkové ve výši 4.500,- Kč za
pravidelné organizování sbírek ošacení pro Diakonii Broumov v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Renata Beňačková)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Dary z rozpočtu obce 2018
Předsedající předložila seznam darů poskytnutých z rozpočtu obce Hostišová v roce 2018. Dary do
výše 20.000,- Kč schvaluje starostka obce. Obec v roce 2018 poskytla tyto dary:
 2.000,- Kč – TJ Sokol Mysločovice
 784,- Kč – Horizont Hostišová – dětský karneval
 2.000,- Kč – farnost Mysločovice – dětský tábor
 979,- Kč – dar do tomboly na farní ples
 10.000,- Kč – Naděje Otrokovice
 1.093,- Kč – MS Hostišová – Lhotka – tombola – myslivecký ples
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 2.000,- Kč – Klub vojenské historie – zajištění ceremoniálu Clay-Eva
 10.000,- Kč – Domov pro seniory Lukov
 7.000,- Kč – vítání občánků
 2.800,- Kč – jubilanti
 1.000,- Kč – ZŠ Mysločovice – rozsvícení vánočního stromu u školy
Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Nebylo přijato žádné usnesení.

9 Uzavírání manželství
V případě uzavírání sňatku na katastru obce Hostišová je oprávněn k přijetí prohlášení o uzavření
sňatku starosta nebo místostarosta obce. Je třeba nahlásit na matriku jména a určit čas a místo pro
uzavírání manželství. Oprávněnou osobou bude starostka obce, předsedající dále navrhuje určit
místostarostku Kateřinu Chutnou. Místem určeným pro uzavírání sňatků bude zasedací místnost
obecního úřadu a dny pátek a sobota v době od 9 do 20 hodin. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová určilo jako oprávněnou osobu k přijetí prohlášení o uzavření sňatku
Martu Smolkovou a Kateřinu Chutnou, místem je zasedací místnost obecního úřadu a dnem pátek a
sobota od 9 hodin do 20 hodin.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Aktualizace krizového štábu
V souvislosti s novým složením zastupitelstva obce je potřeba upravit i členy krizového štábu.
Předsedající navrhuje místopředsedou krizového štábu jmenovat místo Mgr. Michala Mynáře paní
Kateřinu Chutnou. Ostatní členové zůstávají beze změny. Nebyly vzneseny žádné další návrhy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo aktualizaci členů krizového štábu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11 Opěrná zeď u kaple
Při pracích na projektu „Úprava okolí kaple“ bylo zjištěno, že pod betonovou vrstvou opěrné zdi se
nachází původní kamenná. Byl proto přizván statik a projektant, zda je možné odkrytí a opravení této
původní kamenné zdi. Statik požaduje odkrytí původního kamenného zdiva ve větším rozsahu, aby
mohl posoudit, zda je možná rekonstrukce nebo bude nutná výstavba nové opěrné zdi. Pavel Vyoral
navrhuje, aby byla kamenná zeď odkrytá a vyhotoven projekt na její rekonstrukci, popřípadě
výstavbu nové. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva. Předsedající zadá odstranění další
části betonové krusty a následně pozve statika a projektanta. Na základě jejich zjištění a doporučení
poté bude projednán další postup.
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Nebylo přijato žádné usnesení.

12 Různé, diskuse
Prvním bodem diskuze byla Tříkrálová sbírka. Ta v naší obci proběhne v sobotu 5. ledna 2019.
Vedoucími skupinek budou Lenka Rašíková a Jan Rašík.
Druhým bodem diskuze byla schůze SDH, která se bude konat v sobotu 8. 12. 2018. Jelikož se
starostka ani místostarostky nemůžou zúčastnit, bude obec na schůzi zastupovat Lenka Rašíková.
Dalším bodem diskuze bylo „Tobolíkovo“, tj. dům č. p. 25, který spolu s přilehlým pozemkem obec
vysoutěžila v dražbě. Starostka seznámila přítomné s tím, že je vypsán dotační titul na demolici
budovy a následnou revitalizaci prostoru a vybudování odpočinkového místa. Navrhuje, aby obec o
tuto dotaci požádala, jelikož demolice domu bude nákladná a případná dotace by obci ušetřila
nemalé finanční prostředky. K podání žádosti o dotace je však v první řadě potřeba, aby se
zastupitelstvo dohodlo, jak bude prostor využit. Pavel Vyoral navrhuje ponechat zeď před domem,
prostor nad ní zarovnat, vysadit zeleň a umístit zábradlí, lavičku a drobné dětské herní prvky. Další
návrhy budou projednány na schůzi pracovní skupiny PRO. Prostor bude také prohlédnut
projektantem, který zhodnotí reálné možnosti jeho využití.
Dalším bodem diskuze byla stížnost na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Hostišová“.
Stěžovatel poukazoval na špatný stav veřejného osvětlení, dle jeho názoru nejsou sloupy dostatečně
upevněny v zemi a hrozí tak riziko jejich pádu. Na základě tohoto podnětu bylo provedeno šetření a
kontrola stavebním dozorem a stavbyvedoucím, ze kterého vyplynulo, že veřejné osvětlení je
v pořádku, drobné odchylky od projektové dokumentace byly schváleny v průběhu stavby a řádně
zapsány ve stavebním deníku (protlak místo výkopu a posunutí dvou sloupů mimo vjezdy k RD) a
osvětlení odpovídá veškerým normám a předpisům. Stavební dozor a stavbyvedoucí po těchto
kontrolách odeslali písemnou odpověď stěžovateli, kde odpověděli na jeho dotazy a připomínky. Po
celou dobu výstavby byl řádně prováděn stavební dozor a k průběhu prací vyhotovována
fotodokumentace, která dokazuje, že stavba probíhala podle projektové dokumentace.
V dalším bodě diskuze vznesla Renata Beňačková dotaz, zda by nebylo vhodné pořídit nové
kontejnery na tříděný odpad a umístit je na „Nedbálkovo“. Starostka odpověděla, že v současné době
se připravuje žádost o dotaci na vybudování sběrného místa na p. č. 1136, a v případě jejího získání
tak budou kontejnery pořízeny z těchto prostředků. Dodala také, že obec se zapojí do systému
MESOH, tj. občané budou mít vlastní popelnice na tříděný odpad, proto doporučuje v současné době
kontejnery nepořizovat a vyčkat až na výsledek žádosti o dotaci a na to, jaký bude zájem občanů o
vlastní popelnice.
V posledním bodě diskuze informoval Pavel Vyoral členy zastupitelstva o stavu cesty na Strážné, která
byla znečištěna po vybudování vodovodní přípojky panem Oldřichem Konečným, který byl vyzván k
nápravě. V současné době je cesta již vyčištěna. V místě výkopu je navezen makadam. S ohledem na
to, že výkop si bude ještě sedat, doporučuje další práce provést až na jaře.

13 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin. Příští zasedání se bude konat 15. 1. 2019.
6

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 6/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 12. 2018
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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