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 19. 1. 2016, 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběla Renata Beňačková, která se
z jednání omluvila kvůli nemoci. Chyběl také Radim Pospíšil
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Milana Kováře a Lenku Rašíkovou sčitatelem Václava
Pospíšila a zapisovatelkou Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
b) Schválení programu zasedání.
1. Rozpočtové opatření č. 8/2015
2. Rozpočtové opatření č. 1/2016
3. Změna stanov Sdružení měst a obcí Východní Moravy
4. Smlouva o poskytování služeb při výběru stočného
5. Výběrové řízení – stavební úpravy sálu v KD Hostišová
6. Výběrové řízení – Sklad na nářadí Hostišová
7. Měsíční odměny neuvolněnch členů ZO a členů výborů
8. Inventarizace
9. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
10. Veřejná finanční podpora Knihovna – Infocentrum obce Hostišová
11. Kulturní akce
12. Různé, diskuse
13. Závěr
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 8/2015
Rozpočtovým opatřením č. 8/2015 se navyšuje rozpočet obce o 355.000,- Kč. Na straně příjmů se
zejména jedná o zvýšení daňových příjmů obce (např. daň z příjmu FO OSVČ, DPH, daň z příjmu
právnických osob či daň z nemovitých věcí) v celkové výši 218.000,- Kč. Dále se jedná o vyšší příjmy
z loterií o 6.000,- Kč, poplatky za odpad o 2.000,- Kč, správní poplatky o 1.000,- Kč, nájem obchodu o
2.000,- Kč, stočné o 6.000,- Kč. Vyšší příjmy obci plynuly rovněž z prodeje popelnic, a to o 2.000,- Kč,
a z odměn EKOKOM o 19.000,- Kč. Obec má těž vyšší příjmy z reklamy Správy a údržby silnic o
40.000,- Kč. Proběhlo též navýšení rozpočtu o 59.000,- Kč v převodech mezi účty ČS a ČNB, tato
položka se však rovněž navyšuje ve výdajích, tudíž se vzájemně vynulují. Na straně výdajů se jedná o
zvýšení rozpočtu na zpevnění příjezdové plochy u zbrojnice o 151.000,- Kč, o zvýšení rozpočtu o
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1.000,- Kč na svoz nebezpečného odpadu, zvýšení rozpočtu na odměny členů zastupitelstva obce o
97.000,- Kč. Dále se jedná o zvýšení rozpočtu na bankovní poplatky o 1.000,- Kč a na rozbor
odpadních vod také o 1.000,- Kč a v neposlední řadě též o zvýšení rozpočtu na výdaje místní správy o
31.000,- Kč.
Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto bylo
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Rozpočtové opatření č. 1/2016
Při projednávání bodu č. 2 se dostavil Radim Pospíšil, zastupitelstvo nyní tedy zasedalo v počtu 6
členů. Rozpočtovým opatřením č. 1/2016 se navyšují příjmy o dotace na výkon státní správy o
90.200,- Kč a o 90.200,- Kč se zvyšují převody mezi účty. Tato položka je však zároveň výdajová, tudíž
se vzájemně vynulují. Rozpočet se navyšuje o 500.000,- Kč na sklad nářadí – Nedbálkovo, o 100.000,Kč na úpravy sálu KD, o 13.000,- na vzorky odpadních vod, a o 678.000,- Kč na rekonstrukci MK
Strážná. Výdaje jsou kryty zůstatkem na bankovních účtech obce ve výši 1.200.800,- Kč. Rozpočtové
opatření je součástí zápisu. Předsedající přítomným také vysvětlila, že vyčlenění prostředků na
projekt „Stavební úpravy sálu v KD Hostišová“ je nutné schválit zvlášť kvůli žádosti o dotace.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Hostišová vyčlenilo prostředky na spolufinancování projektu „Stavební úpravy
sálu v KD Hostišová“ ve výši 600.000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.
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Změna stanov Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Jelikož obec Hostišová je členem Sdružení měst a obcí Východní Moravy, je nutné v zastupitelstvu
schválit změny stanov. Aktuální změny se týkají lhůt pro rozesílání pozvánek na valné hromady,
z původních 7 dnů, se tato lhůta prodlužuje na 14 dnů. Další změnou je počet členů správní rady, kde
nově jich má být 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní
Moravy
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Smlouva o poskytování služeb při výběru stočného

Předsedající seznámila přítomné s aktuální situací: obec díky směnné smlouvě s VaK Zlín získala do
svého vlastnictví celou kanalizaci. Dojde tak ke sjednocení výběru stočného v celé obci, tj. občané
budou platit jednotnou cenu – 18,- Kč/m3. Společnost Moravská vodárenská a. s., Olomouc, se
nabídla, že bude za úplatu stočné pro obec vybírat. Vyúčtování bude probíhat vždy v srpnu, obec
následně pošle Moravské vodárenské fakturu na vybranou částku. Zejména pro občany z horního
konce obce to znamená, že budou muset zrušit např. trvalé příkazy, kterými doposud platili zálohy na
stočné na účet obce, a také uzavřít nové smlouvy. O všech těchto skutečnostech ještě budou
informování dopisem. Předsedající dále seznámila přítomné se zněním smlouvy s Moravskou
vodárenskou, kde jsou následující změny oproti původnímu návrhu: místo úplaty 10% za služby bude
tato ve výši 3%. Další změna se týká termínu vyúčtování, v původním návrhu byl leden následujícího
roku, v současném návrhu je to srpen daného roku. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o poskytování služeb při výběru stočného
s Moravskou vodárenskou a. s., Olomouc
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Výběrové řízení – stavební úpravy sálu KD

Termín podávání nabídek do výběrového řízení na stavební úpravy sálu KD je do pondělí 25. 1. 2016
do 10.00 hodin. Otevírání obálek proběhne tentýž den ihned po uvedeném čase. Předsedající navrhla
do komise pro otevírání obálek Martu Smolkovou a Ing. Marii Goreckou. Rovněž konstatovala, že
kvůli vázanosti na dotace je potřeba, aby výběrové řízení proběhlo v co nejkratším termínu. Po
otevření obálek s nabídkami následně zasedne hodnotící komise, do které předsedající navrhla Ing.
Vítězslava Študenta jakožto stavební dozor, Mgr. Michala Mynáře a Martu Smolkovou. Hodnotící
komise bude zasedat v úterý 26. 1. 2016 ve 12.00 hodin. Na základě doporučení hodnotící komise pak
dodavatele schválí zastupitelstvo obce. Milan Kovář vznesl dotaz, zda se bude rekonstruovat i jeviště
sálu. Měl prý za to, že se počítá i s touto rekonstrukcí, ale při studování nákresů zjistil, že nebyla
zahrnuta. Předsedající odpověděla, že na jednom z předchozích jednání zastupitelstva se dohodlo, co
vše bude do projektu zadáno a jeviště zahrnuto nebylo, a nyní již v žádném případě nelze projekt
měnit. Mgr. Michal Mynář k tomuto konstatoval, že na jevišti by se v současné době uklidit zázemí.
Přítomný občan (p. Dort) vznesl připomínku, že zázemí i jeviště by se rekonstruovat měly, a že při
studování výběrového řízení vyvěšeného na elektronické úřední desce obce nalezl chyby. Jedná se o
chybné uvedení katastrálního území a vlastníka pozemku, na kterém se kulturní dům nachází, a o
chybné uvedení cen, kdy cena s DPH je nižší než cena bez DPH. Předsedající konstatovala, že věcná
správnost výběrového řízení bude na základě těchto poznatků překontrolována a napravena.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová jmenovalo do komise pro otevírání obálek Martu Smolkovou a Ing.
Marii Goreckou
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová jmenovalo do hodnotící komise Ing. Vítězslava Študenta, Mgr. Michala
Mynáře, Martu Smolkovou
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.
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Výběrové řízení – sklad na nářadí Hostišová

Jedná se o výběrové řízení na dodavatele na stavbu skladu nářadí Hostišová – Nedbálkovo.
V současné době se čeká na dodání výměr a rozpočtů od projektanta. Přesné termíny zasedání komisí
tak ještě nejsou známy, předsedající pouze navrhla jejich složení, a to následovně: komise pro
otevírání obálek – Marta Smolková a Marie Gorecká, a hodnotící komise Ing. Vítězslav Študent, Mgr.
Michal Mynář a Marta Smolková. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto bylo
hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová jmenovalo do komise pro otevírání obálek Martu Smolkovou a Ing.
Marii Goreckou
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová jmenovalo do hodnotící komise Ing. Vítězslava Študenta, Mgr. Michala
Mynáře, Martu Smolkovou
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
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Měsíční odměny neuvolněných členů ZO a členů výborů

Od 1. ledna 2016 došlo ke změnám tabulek s odměnami neuvolněných členů zastupitelstev obcí a
členů výborů. Odměny se různí podle toho, zda je člen zastupitelstva současně předsedou či členem
výboru. Předsedající navrhla výpočet nové výše odměn dle stejného klíče jako při ustavujícím
zasedání zastupitelstva. Tj., měsíční odměna místostarosty se zvýší ze současných 6.540,- Kč na
7.005,- Kč, člena zastupitelstva, který je současně předsedou výboru ze současných 1.340,- Kč na
1.429,- Kč, člena zastupitelstva a člena výboru ze současných 1.030,- Kč na 1.099,- Kč. Současně se
zvýší měsíční odměna člena výboru ze současných 570,- Kč na 590,- Kč, a to pouze v měsících, kdy
bude aktivně činný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 2. 2016 a
stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 005,- Kč měsíčně, za výkon
funkce člena zastupitelstva + předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 429,- Kč měsíčně, za výkon
funkce člena zastupitelstva a člena výboru ve výši 1 099,- Kč měsíčně a za výkon funkce člena výboru
ve výši 590,- Kč a to pouze v měsících, kdy budou aktivně činní.
Pro: 5 Proti: 1 (Milan Kovář) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8 Inventarizace
Předseda inventarizační komise, pan Milan Kovář seznámil přítomné s průběhem inventarizace, která
proběhla na konci roku 2015. Přítomným přednesl svůj návrh na vyřazení majetku, který se bude
projednávat na dalším zasedání zastupitelstva. Mezi majetkem navrženým k vyřazení byly i dětské
herní prvky na hřišti. S jejich úplnou likvidací nesouhlasila Marta Smolková a Lenka Rašíková.
Posouzením stavu prvků se budou zabývat Lenka Rašíková a Mgr. Michal Mynář, a na příštím
zasedání zastupitelstva předloží zprávu.
Nebylo přijato žádné usnesení.

9 Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Obec Hostišová je vlastníkem celé kanalizace a má povinnost řešit čištění vypouštěných odpadních
vod. Závazným dokumentem je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKUK). V
tomto dokumentu je čištění odpadních vod řešeno napojením naší kanalizace na ČOV Malenovice.
Tato varianta je však ekonomicky nerealizovatelná. Pokud chce obec zvolit jiné řešení a žádat dotace,
musí zažádat o změnu PRVKUKu a mimo jiné zdůvodnit ekonomickou výhodnost změny. S ohledem
na to, že kanalizační výusti jsou vyvedené do dvou rozdílných toků, mohou být navrhnuta do
PRVKUKu rozdílná řešení na jednotlivých výustech, jinak se variantní řešení nesmí do PRVKUKu
zadávat. Zpracování změny je poměrně náročné a musí ho zpracovat projektant na vodohospodářské
stavby, a protože souvisí s naším projektem na přiměřené čištění, navrhla předsedající jeho
zpracovatele firmu V-projekt, Ing. Vyoral.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo záměr změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje, kde čištění odpadních vod z JV části bude řešeno domovními ČOV a intenzifikací septiků
v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací „Čištění odpadních vod z RD a obec. úřadu v JV
části obce Hostišová“ a čištění odpadních vod ze SZ části bude řešeno společnou ČOV.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zpracování návrhu změny PRVKUKu Zlínského kraje firmou VProjekt Zlín, Ing. Vyoral.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9b) bylo schváleno.

10 Veřejná finanční podpora Knihovna – Infocentrum obce Hostišová
Předsedající seznámila přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí finanční veřejné podpory
s Knihovnou – Infocentrem Hostišová, sepsanou na základě žádosti podané knihovnicí, paní Alenou
Pakostovou. Jedná se o poskytnutí částky 20.000,- Kč na knihy, 5.000,- Kč na nákup drobného
materiálu a 2.000,- na soutěž pro děti Lovci perel. Jelikož se jedná o veřejnou finanční podporu, musí
být smlouva schválena zastupitelstvem obce. Na konci roku pak bude doloženo vyúčtování, ze
kterého bude zřejmé, na co konkrétně byly peníze použity.
a) Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo veřejnou finanční podporu (dotaci) ve výši 27.000,- Kč pro
Knihovnu – Infocentrum obec Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Knihovnou –
Infocentrem Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10b) bylo schváleno.

11 Kulturní akce
Vodění medvěda – letos se bude konat 6. 2. Pořádá jej SDH, zázemí bude na kulturním domě.
Vítání občánků – plánováno na jarní měsíce, s největší pravděpodobností na duben.
Nebylo přijato žádné usnesení.

12 Různé, diskuze
Předsedající seznámila přítomné se žádostí firmy ZEKO, ve které firma od obce žádá zajištění
požárního zabezpečení – vnější vody. Odvolává se na to, že sídlí v intravilánu obce. Předsedající zjistí,
zda je toto povinností obce nebo podnikající osoby, a dle toho se bude v této záležitosti dále
postupovat.
Milan Kovář vznesl dotaz ohledně použití peněžních prostředků od firmy TZ-Therm jako kompenzaci
za komplikace při práci na hasičské zbrojnici. Předsedající odpověděla, že se jednalo o 5.000,- Kč a
z těchto peněz bylo nakoupeno nářadí na údržbu obce.
Mgr. Michal Mynář seznámil přítomné s termíny akcí: Dětský karneval 5. 3. 2016 a pochod Clay-Eva
15. 4. 2016.
Milan Kovář vznesl požadavek na úpravu pozemků u cest (sestříhání stromů, keřů), kontaktování
vlastníků pozemků a vyzvání k nápravě.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 28. 1. 2016 a 9. 2. 2016.

13 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 19.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 8/2015
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016
Zápis byl vyhotoven dne:20. 1. 2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
6

