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SLOVO

STAROSTKY
Milí spoluobčané,
téměř celé jaro se neslo ve znamení
boje s COVID 19. Ze všech stran jsme
slyšeli různé scénáře, počítání
nakažených, mrtvých. Samozřejmě
nelze ignorovat, že se kolem nás
něco odehrávalo a odehrává, ale je
třeba žít a fungovat dále. Na situaci,
ve které se nacházíme, jsme, přiznejme si, nebyli připraveni. To platí
nejen o státu, ale i o krajích, obcích
a jednotlivcích. Většina byla zaskočena a zpočátku se improvizovalo,
a to na všech úrovních. V rámci
krizového řízení jsme rozhodli, že
nebudeme distribuovat balíčky do
rodin, jako tomu bylo v některých
okolních obcích. Tento krok nám
připadal nesystémový a nic neřešící.
Nicméně vás chci ujistit o tom, že
jsme připraveni, v případě potřeby,
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
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číslo 2
vám pomoci. Zakoupili jsme dezinfekce a ochranné roušky, které
budou k dispozici rodinám, kde by se
prokázala nákaza. Protože právě tyto
rodiny se ocitnou ve ztížené situaci se
značným ekonomickým
dopadem.
Těmto rodinám pomůžeme situaci
překonat.
Nouzový stav je nyní již za námi, to
ale neznamená, že všechny problémy
pominuly. Nyní přicházejí ještě
vleklejší, ekonomické. Zřejmě mnoho
z nás se s nimi bude potýkat. Dopady
epidemie COVID 19 se projevují i na
rozpočtu obce. V měsíci květnu jsme
zaznamenali téměř 50% pokles
příjmů. V dalších měsících očekáváme
propad příjmů ještě větší, neboť
rozhodnutí vlády hradit část
kompenzací a bonusů podnikatelům
právě z rozpočtu obcí nás připraví
o další výrazné částky. Předpokládaný
celkový
propad
příjmů
obce
Hostišová
bude
činit
téměř
2 000 000,- Kč. Předpokládaná kompenzace
projednávaná
v těchto
mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Červen 2020
dnech v parlamentu by při částce
1 200,- Kč na obyvatele pro naši
obec činila 600 000,- Kč.
Úpravou rozpočtu obce se bude
zabývat finanční výbor a zastupitelstvo obce v letních měsících,
kdy již budeme mít výstupy za
měsíce červen a červenec.
Nicméně věřím, že se ekonomická situace vrátí postupně do normálu a bude tak možné alespoň část našich plánů uskutečnit.
Drobné plánované stavební úpravy
jsme provedli hned na začátku
roku. Jednalo se o dokončení
chodníku na Horňáku, opravu soklu
u kříže a u kaple. Tyto práce
provedla firma DAMEST. Tímto jim
děkuji za vynikající spolupráci.
V měsíci červnu počítáme s instalací herních prvků pro nejmenší
děti na hřišti pod kaplí. Předpokládané náklady budou ve výši
132 000,- Kč.
Pokračování na str. 2

Blahopřejeme Viktoru
Karlíkovi k úspěchu
v podnikatelské soutěži,
kterou každoročně
pořádá společnost TMobile.
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Problémy s odpady

Více o vítězném projektu
a o soutěži samotné se
dočtete na straně 2.

Pozvánky

Zdroj: T-mobile Rozjezdy

Ze zasedání zastupitelstva
obce

Je možné, že když čtete tento článek, je hřiště již hotovo.
Pokračovat budeme také na rozdělaných projektových
dokumentacích. Dobrou zprávou je, že jsme obdrželi
dotaci ze Zlínského kraje na projektovou dokumentaci na
Čištění odpadních vod Hostišová, která řeší střed obce
a Dolňák. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci činí 535 000,- Kč a dotace z toho bude ve výši
305 000,- Kč.
Přeji vám krásné léto. Užijte si sluníčka a v horkých letních
dnech i stínu. A hlavně načerpejte sílu do podzimních
a zimních měsíců.
Vaše starostka Marta Smolková

15. 6. vypukl požár v lese nad Hostišovou, zasahovali
hasiči z Otrokovic, Rackové a z Hostišové. Blesk zapálil
strom na nepřístupném místě směrem na Rackovou.
Vodu vozili naši hasiči na čtyřkolkách.

Děkujeme šikovným neznámým občanům, kteří v lese
u Čerťáků vytvořili toto krásné zákoutí pro děti.
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SLAMĚNÝ ÚSPĚCH
Vítězem regionálního kola desátého ročníku T-Mobile
Rozjezdů je Viktor Karlík z Hostišové a jeho tým, který
vyrábí samonosné slaměné panely. Projekt zaujal
i celostátní porotu, která Viktoru Karlíkovi udělila Cenu za
odpovědné podnikání. Toto ocenění zohledňuje nejenom
tři zásadní kritéria hodnocení všech soutěžících projektů
– 1. originalitu a inovativnost, 2. obchodní model, tj.
ekonomický potenciál projektu a 3. kvalitu zpracování
projektu, ale také míru přínosu k udržitelnému rozvoji.
Projekty hodnotí porota složená z odborníků na
marketing, finance, investice, komunikaci, udržitelný
rozvoj a technologie.

Viktor Karlík vyvíjí se svým týmem efektivní systém
samonosných slaměných panelů pro hrubou stavbu
obvodových nosných konstrukcí a stěnových příček
na bázi dřeva a slámy v nízkoenergetickém až pasivním
standardu. Vyvíjí i střešní a podlahový panel. Další fází
bude produkce panelů s hrubými omítkami či různými
variantami finálního povrchu. Viktor a jeho tým vám
pomůže navrhnout a postavit dům v souladu s přírodou,
příznivým vnitřním klimatem, výjimečným designem
a výbornými energetickými vlastnostmi. Více se dozvíte
na www.baobaby.org.

On-line hlasování v celostátním kole – cena veřejnosti
probíhalo do 18. června na webových stránkách soutěže
www.rozjezdy.cz.

Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 28. 4. 2020
1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
a) Se seznámilo s rozpočtovým
opatřením č. 2/2020.
b) Schválilo rozpočtové opatření č.
3/2020.
Rozpočtové opatření č. 2/2020
schválila starostka obce v době
nouzového stavu, kdy nebylo možné
svolat ZO. Rozpočtové opatření bylo
schváleno 25. 3. 2020 v souladu
s usnesením
zastupitelstva
č.
III/1b/Z/2019 ze dne 15. 1. 2019.
Rozpočet obce se mění o 3.000,- Kč.
Na straně příjmů se jedná o zvýšení
daně z příjmu právnických osob za
obec o 3.000,- Kč (stejná částka i ve
výdajích). Na straně výdajů se jedná
o následující změny: +25.000,- Kč
aktualizace pasportů VO, MK
a dopravního značení, +4.000,- Kč
právní služby – spor kolem ZŠ
Mysločovice, +1.000,- Kč dar do
tomboly na farní ples, -42.000,- Kč
snížení výdajů na vybudování
sportovního areálu za KD, +2.000,- Kč
dar Centru pro zdravotně postižené,
+10.000,- Kč pojištění právní ochrany
obce.
Předsedající
seznámila
přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 3/2020. Rozpočet obce se
mění o 314.000,- Kč. Příjmy se mění
následovně: +300.000,- Kč převody
mezi bankou a pokladnou (stejná
částka i ve výdajích), +14.000,- Kč
příspěvek obce Mysločovice na
školská zařízení (dorovnání částek
z předchozích let). Výdaje se mění
následovně: +28.000,- Kč oprava
chodníků, +11.000,- Kč platba faktury
za školská zařízení ZŠ Mysločovice
z roku 2018, -31.000,- Kč snížení

výdajů na sportovní areál u KD,
+1.000,- Kč vyšší příspěvek na hřbitov
v Mysločovicích, +5.000,- Kč dar
Diakonii Broumov a Centru pro
dětský sluch TamTam, +300.000,- Kč
převody mezi bankou a pokladnou
(i v příjmech).
2. FIN. PODPORA - KNIHOVNA
Schválilo finanční podporu Knihovně
– Infocentru Hostišová ve výši 5.000,Kč.
Knihovna podala žádost o finanční
podporu 5.000,- Kč a to na zájezd do
Čech pod Kosířem do muzea Petra
Bezruče a Josefa Mánese.
3. HŘIŠTĚ – DĚTSKÉ PRVKY
Nebylo přijato žádné usnesení.
Na minulém zasedání byla starostka
pověřena zasláním poptávek čtyřem
firmám na dětské herní prvky. Obec
od
všech
obdržela
nabídku.
Nejvýhodněji vychází nabídka od
firmy Floria servis, Brno v celkové
hodnotě 131.504,- Kč. Z důvodu
nouzového stavu nemohlo být svoláno zastupitelstvo, proto vyjádření
zaslali členové ZO elektronicky. ZO
touto formou schválilo dodávku
a instalaci dětských prvků v prostoru
workoutového hřiště firmou Flora
servis, Brno v celkové hodnotě
131.504,- Kč. Starostka obce následně zaslala objednávku.
4. PARKOVIŠTĚ U KD
Nebylo přijato žádné usnesení.
Na minulém zastupitelstvu byly
diskutovány varianty parkovitě u KD.
S první variantou (kopíruje současný
stav), kterou zastupitelé vybrali,
nesouhlasí dopravní policie - není
dodrženo oddělení parkoviště od
vozovky a není zajištěn výhledový

oblouk. Po diskuzi se zásobováním
obchodu a zástupcem obchodu se
oběma jeví druhá varianta jako
vhodnější a doporučují ji ke
schválení. Z důvodu nouzového stavu
nemohlo být svoláno zastupitelstvo,
proto diskuze proběhla opět elektronicky.
Starostka obce následně
zadala pokyn ke zpracování varianty
2.
5. MOBILNÍ ROZHLAS
Neschválilo nabídku od firmy Mobilní
rozhlas.
Občané mohou v současné době
využívat buď zasílání zpráv z webových stránek obce na e-mail nebo si
stáhnout aplikaci V obraze. Není tedy
potřeba vynakládat finanční prostředky na stejnou službu od jiné
firmy.
6. KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE
Schválilo kanalizační řád obce
Hostišová.
Kanalizační řád obce byl aktualizován
z důvodu vybudování nové kanalizační stoky a změny povolených
hodnot podle aktuálních povolení
k vypouštění odpadních vod.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 2. 6. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 4/2020.
Rozpočtové opatření č. 4/2020
schválila starostka obce dne 30. 4.
2020 v souladu s usnesením
zastupitelstva č. III/1b/Z/2019 ze dne
15. 1. 2019. Rozpočet obce se mění
o 0,- Kč, jedná se pouze o přesuny
prostředků mezi § ve výdajích, a to:
2.000,- Kč Dar Centru pro dětský
sluch TamTam a 10.000,- Kč Dar
Domovu pro seniory Lukov.
2. KONTROLNÍ VÝBOR
Nebylo přijato žádné usnesení.
Kontrolní výbor zasedal dne 1. 6.
2020. Projednával plán dalších schůzí
v roce 2020, provedl kontrolu »
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zápisu do obecní kroniky za rok 2019,
provedl kontrolu poskytování informací za rok 2019, projednával
plánované investice na rok 2020,
seznámil se s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2019 a kontroloval
vypsané záměry obce na nakládání
s obecním majetkem. Kontrolní výbor
v žádném z projednávaných bodů
neshledal závady.
3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019
a) Schválilo závěrečný účet obce
Hostišová za rok 2019 se souhlasem
s celoročním hospodařením bez
výhrad.
b) Schválilo účetní závěrku obce
Hostišová zpracovanou k 31. 12.
2019 za účetní období 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019.
Obec Hostišová dosáhla v roce 2019
příjmů ve výši 7 887 tis. Kč a výdajů
ve výši 7 755 tis. Kč. Přijaté dotace
činily celkem 590.996,- Kč. Při
inventarizaci majetku a závazků
k 31. 12. 2019 nebyly zjištěny rozdíly.
Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č.
420/2004 Sb. pod písmenem c).
4. SMLOUVA - DOTACE
Schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace č. D/2594/2020/STR se
Zlínským krajem.
Jedná se o dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje na vypracování
projektové dokumentace Čištění
odpadních vod Hostišová v části střed
obce a Dolňák. Dotace je ve výši
305.000,- Kč, což je cca 60 %
celkových nákladů.
5. SLOUP NN
Nebylo přijato žádné usnesení.
E.ON vznesl podmínku osazení
vyššího sloupu NN u domu č. p. 6,
aby bylo dosaženo potřebné výšky
vodičů NN. V současné době je výška
cca 4,8 m a dle normy musí být 6 m.
Od krajního vodiče NN bude ve
vodorovné vzdálenosti min. 3 m
provedeno oplocení dětského hřiště,
a to výsadbou keřů. Předpokládané
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náklady na osazení vyššího sloupu se
budou pohybovat v rozmezí 100 –
150 tisíc Kč.
6. POKLES DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
Nebylo přijato žádné usnesení.
Za měsíc duben činil propad
daňových příjmů 35 %. Za měsíc
květen a červen bude propad
pravděpodobně ještě větší, neboť
obci budou příjmy pokráceny i o podporu OSVČ a malým podnikům (25 %
uhradí obce). Daňový propad je větší,
než se předpokládalo. Obec bude
muset přistoupit k velké redukci
rozpočtových výdajů.
7. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKU
Schválilo, že nebude vypsán záměr na
směnu pozemku p.č. 122/2.
Jednalo se o požadavek občana na
směnu jeho pozemku p. č. 336 za
pozemek ve vlastnictví obce p. č.
122/2 oba v k. ú. Hostišová. Jelikož se
jedná o spor občan x E.ON, není zde
žádný důvod, proč by se obec měla
do tohoto sporu jakkoliv zapojovat.
8. JIŽNÍ VODÁRENSKÁ
Souhlasí s přípravou smluvní dokumentace k navrhované transakci na
převod práv a převzetí povinností
týkajících se 2 720 ks akcií společnosti VaK Zlín a.s. od Jižní vodárenské
na Statutární město Zlín.
Převod akcií je možný pouze mezi
městy a obcemi, nelze je prodat
soukromé společnosti. Díky této
transakci by se ukončily vleklé spory
s Jižní vodárenskou ohledně těchto
akcií.

I naše letošní májka se nesla
v duchu coronaviru. Místo pentlí
ji zdobily roušky.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří
se zapojili do šití roušek a zásobovali jimi své příbuzné, sousedy,
známé, a také zdravotníky, záchranné složky a sociální služby.
Marta Smolková

9. PŘÍSPĚVEK NA STAVBU RD
Schválilo poskytnutí příspěvku na
stavbu RD.
Žadatel splňuje podmínky poskytnutí
příspěvku, tj. trvalý pobyt v obci
a doložení faktur za provedené
stavební práce.

Plná znění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva jsou
k nahlédnutí na OÚ a na webu
obce www.hostisova.cz.

Hostišovská kaplička má opravený sokl.

HASI ČI – O HLÉ DN UTÍ Z A ROKEM 20 19 A PRVNÍ
POLO VI NOU R OK U 202 0
Rok 2019 pro nás začal výjezdem. Po tradičním
ukončení vánočního času u kaple v noci na
pondělí 7. ledna kolem 1 hodiny přišlo členům
zásahové jednotky upozornění na výjezd s tím,
že hoří saze v komíně mobilního domu. Naštěstí
se ukázalo, že to nebylo nic vážného a v době
příjezdu profesionálních jednotek ze Zlína
a Otrokovic už byla situace jen monitorována
do doby, kdy saze v komíně dohořely.
Pak vše pokračovalo v klidnějším tempu –
o sobotách jezdili dospělí zastupovat náš sbor
na výroční schůze v okolních sborech a mladší
žáci pro změnu zajížděli trénovat do tělocvičny
v Mysločovicích.
Na začátku března 2019 jsme vodili medvěda,
tentokrát s dřívějším startem v dopoledních
hodinách. Účast byla hojná, i muzikantů bylo
dost a se zástupci všech generací. Vše se
odehrávalo ve stylu 100 let naší země
a jubilanta - cestovatele Miroslava Zikmunda.
V dubnu

2019

začaly

tréninky

venku.

Dohromady se dali mladší žáci, později i starší
žáci a společně pak objížděli soutěže v blízkém
i vzdálenějším okolí. Družstva mužů i žen
vyhrála

okrskovou

soutěž

na

Rackové

a reprezentovala tak náš okrsek v okresním kole
požárního sportu v Otrokovicích. Zúčastnila se
pak několika dalších soutěží, stejně jako
družstvo starých pánů, na jehož úspěchy jsme si
již zvykli (1. místo v Sazovicích, 2. místo
v Loukách a 3. místo v Pozděchově).
Na jaře i na podzim jsme se zúčastnili tradičních
poutí a oslav v okolí, spolupracovali s obcí při
organizaci obecních akcí, zorganizovali jsme
sběr železa a elektroodpadu.

»
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Na podzim jsme ukončili a vyhodnotili
sportovní sezónu – mladí hasiči byli na
bowlingu a všichni společně jsme se sešli
a poseděli na zbrojnici. Také jsme zažádali
o dotaci na mladé hasiče v rámci programu
Dotační klub, zazimovali techniku a po
domluvě

s obcí

koupili

zásahový

vozík.

V souvislosti s umístěním zásahového vozíku
došlo k reorganizaci a generálnímu úklidu
zbrojnice.
Také jsme zorganizovali tradiční obchůzku
Mikuláše

s průvodem

a

výroční

valnou

hromadu, na které jsme zvolili více méně
staronový výbor sboru. Mladí hasiči jezdili
stejně jako v minulém roce trénovat do
mysločské tělocvičny. Tím skončil rok 2019.
V lednu tohoto roku jsme hostili náš okrsek,
výroční valná hromada proběhla u nás v sále
kulturního domu. Vodění medvěda s novým
medvědem jsme také zvládli výborně a dva
členové našeho sboru den předtím složili
těžké zkoušky odbornosti v centru celorepublikového hasičského dění v Přibyslavi.
Protože se mezi námi objevily nové tváře,
především mladí hasiči, chceme jim nabízet
jak sportovní, tak kulturní vyžití. Vyzkoušeli
jsme proto na konci února, před koronavirovou krizí, i kuželky na Machové. Od té
doby se naše činnost omezila na izolované
akce jako sběr železa a údržba a oprava
techniky. Mladí hasiči sice začali ke konci
května trénovat, ale soutěže Zlínské ligy byly
zrušeny, tak uvidíme, zda bude situace
alespoň na podzim přijatelnější.
Dagmar Mynářová
jednatelka SDH
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Hasičská soutěž v Sazovicích 17. 8. 2019. Foto: Rudolf Karlík

PŘEPLNĚNÉ KONTEJNERY
Milí sousedé a spoluobčané,
rádi bychom vás všechny chtěli poprosit o následující:
PROSÍME, nepřeplňujte kontejnery u obecního úřadu a nenechávejte pytle s vytříděným odpadem položené volně u kontejnerů.
Dále po uložení odpadu vždy kontejner pečlivě uzavřete.
Při větrném počasí poletuje odpad, který není řádně uložený
v kontejneru, vzduchem a znečišťuje okolí. Většina odpadu se pak
povaluje na obecním pozemku před naším domem. To vzhledu
obce v okolí obecního úřadu určitě na kráse nepřidá.
Víme, že se každý rád zbaví vytříděného odpadu. Ale pokud jsou
kontejnery maximálně naplněny, ponechte si, prosím, odpad pár
dní doma.
Věříme, že vám všem záleží na tom, abyste byli obklopeni hezkým
prostředím. A tímto přístupem k tomu aktivně přispějete a nebude vás to nic stát.
Děkujeme vám všem za pochopení.

Manželé Bělovští

UPOZORNĚNÍ
Milí spoluobčané, je doopravdy těžké pochopit, že plast, igelitové pytle a kovové předměty nepatří do BIO
odpadu??? Současně vás žádám, abyste do kontejneru na větve nevyhazovali pařezy.
Marta Smolková
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POZVÁNKY
Náš svátek
Mše svatá 2. července 2020 začíná
u kaple v 9 hodin.

Výlet do Čech pod Kosířem
Plánovaný výlet organizovaný hostišovskou knihovnou do Čech pod Kosířem
se uskuteční v náhradním termínu
23. srpna 2020. Na den plný zážitků vás
zve Alena Pakostová.

Koštování slivovice
Nejlepší moravská desinfekce? Samozřejmě slivovice  Kdo by si nechal ujít
její tradiční hostišovské koštování!
Vypukne v sobotu 12. září 2020.

Beseda s důchodci
Příjemné posezení chystá pro hostišovské seniory zastupitelstvo obce
v sobotu 31. října 2020.

V ZADUMÁNÍ…
Je možné z mysli vypouzet,
co v hloubce pevně ční?
Nebo snad srdci zavelet,
aby stal ses hned jiný?
Je možné vyhnat z myšlení
vše, co v té hloubce leží?
Nebo se oddat snění,
aby ses náhle cítil svěží?
Ta cesta tudy nevede
v složitosti žití.
Jen dobro a láska dovede,
otázku tuto uzavříti.
Karel Nedbáek

Rozkvetlá výsadba
u pomníků vybízí
k příjemnému posezení
a odpočinku.

Hostišovské noviny. Vydává OÚ Hostišová, tiskne Computer Media s. r. o., Prostějov, v nákladu 200 ks. Redakční rada:
M. Mikšaníková, M. Gorecká. E-mail: ou@hostisova.cz. REG MK ČR E 13116

