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 26. 9. 2017 od 17.30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka 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.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Milana Kováře a Renatu Beňačkovou, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1. Rozpočtové opatření č. 5/2017
2. Pohledávky
3. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1816/2017/STR
4. Záměr obce 7/2017
5. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
6. Zpráva stavebního výboru
7. Sběrné místo na odpady – p.č. 1136
8. Rekonstrukce kanalizace od č.p. 144 k výusti V1
9. Stavební akce – stanovení priorit
10. Beseda s důchodci
11. Různé, diskuse
12. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtovým opatřením se mění rozpočet obce o 101.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o
následující zvýšení příjmů: +7.000,- Kč daň z hazardních her, + 72.000,- Kč vybrané stočné v obci, +
1.000,- Kč úplaty – věcná břemena, + 1.000,- Kč nájmy (spol. místnost, sál KD,…), +20.000,- Kč
převody mezi pokladnou a účtem (i ve výdajích). Na straně výdajů se jedná o následující vyšší výdaje:
+22.000,- Kč odměna za výběr stočného, čištění a monitoring kanalizace, +1.000,- Kč nákup materiálu
do knihovny, +7.000,- Kč vyšší zálohy elektřiny – sklad nářadí, +4.000,- Kč nákup popelnic určených
k dalšímu prodeji, +37.000,- Kč nákup potřeb pro zimní údržbu obce, +10.000,- Kč služby (KEO servis),
+20.000,- Kč převody mezi pokladnou a účtem (i v příjmech). Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
1

Usnesení č. 1 bylo schváleno

2 Pohledávky
Obec má pohledávky vůči občanům, kteří zde bydleli a nyní jsou odstěhovaní a není možné dopátrat
jejich současné bydliště a vymáhat pohledávky. Jedná se o pohledávky od roku 2014 ve výši celkem
5.598,- Kč stočné, 5.900,- Kč místní poplatky. S ohledem na nízkou pravděpodobnost vymožení by se
jednalo o vysoké náklady na vymáhání. Předsedající doporučuje zastupitelstvu, aby se ustoupilo od
vymáhání a pohledávky byly odepsány. Členové zastupitelstva souhlasí s odepsáním pohledávek za
stočné ve výši 2.358,- Kč, jelikož občana nelze dohledat na žádné adrese. Ve druhém případě –
pohledávky ve výši 5.900,- Kč za místní poplatky a 3.240,- Kč za stočné bude ještě učiněn pokus o
dohledání občana (případně jeho zaměstnavatele) a tyto pohledávky budou projednány na dalších
zasedáních zastupitelstva dle výsledku zjištění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová ustoupilo od vymáhání pohledávek od Marčáka
Adama ve výši 2.358,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1816/2017/STR
Smlouva se týká poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na domovní čistírny ve výši 10% celkových
způsobilých výdajů, tzn. 681.000,- Kč. Konečná výše dotace bude však pravděpodobně nižší z důvodu
nižší vysoutěžené ceny zakázky. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/1816/2017/STR.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Záměr obce č. 7/2017
Záměr se týká zřízení práva stavby na přípojky vody, kanalizace, NN a sjezdu na komunikaci
k novostavbě rodinného domu v oblasti Skopalíkovo pole. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby sjezdu na komunikaci,
kanalizační a vodovodní přípojky a přípojky NN na pozemku p.č. 98/11 v k.ú. Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5 Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
Obec již má schválenou směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu z roku 2014, kterou je nutné
uvést do souladu s aktuálním zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Jedná se
mimo jiné o změny ve způsobu zadávání zakázek v jednotlivých kategoriích dle hodnoty zakázky. O
zadání zakázky v hodnotě do 300.000,- Kč může přímo rozhodnout starosta či místostarosta. O
veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu od 300.001,- Kč do 600.000,- Kč bez DPH rozhoduje
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usnesením zastupitelstvo obce. U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může zastupitelstvo obce
vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběrové řízení
bude probíhat v případech, kdy bude zakázka spolufinancována z dotací, a v podmínkách těchto
dotací bude výběrové řízení jasně definováno nebo v případě, že o konání výběrového řízení
rozhodne zastupitelstvo. V případě veřejných zakázek v hodnotě od 600.001,- Kč bude probíhat
výběrové řízení vždy. Lenka Rašíková vznesla dotaz, zda si směrnice obec může tvořit sama.
Předsedající odpověděla, že ano, ale musí být v souladu se zákony. Žádné další dotazy ani připomínky
nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo směrnici č. 12/2017 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Zpráva stavebního výboru
Stavební výbor zasedal dne 7. 9. 2017. Projednával následující témata:








Pozemkové úpravy – Pasíčky – stavební výbor souhlasí s projektovou dokumentací pro
stavební řízení a realizaci projektu, který řeší sanaci sesuvu, svodné příkopy a polní cesty
v části obce Pasíčky.
Sběrné místo na odpady – p. č. 1136 - výbor projednal možnost umístění sběrného místa na
pozemku p.č. 1136. Z důvodu malé rozlohy pozemku a blízkosti staveb rodinných domů
doporučuje zastupitelstvu zpracování návrhu umístění kontejnerů, tak aby byl umožněn jejich
svoz, neboť manipulační prostor je značně omezen.
Kanalizační sběrač k výusti V1 - výbor doporučuje zastupitelstvu položení nové kanalizace v
úseku od č. p. 144 po výusť V1 včetně opravy výusti V1 z důvodu havarijního stavu kanalizace
a výusti (viz bod 8).
Stavební akce – priority – výbor projednal důležité stavební akce a doporučuje zastupitelstvu
obce zařadit do rozpočtu obce na následující roky stavební akce dle navržených priorit (viz
bod 9).

Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Sběrné místo na odpady – p. č. 1136
Předsedající navrhuje vybudovat nejnutnější zpevnění pod kontejnery, částečné oplocení bez
vjezdové brány, zvážit vybudování přístřešku nad BIO kontejnery a osvětlení. Členové zastupitelstva
provedli šetření na daném místě. Výsledkem tohoto šetření je pořízení kontejnerů na bioodpad a
tříděný odpad – bude zadána projektová dokumentace, dále vybudování zpevněné plochy na
kontejnery, oplocení pozemku a kanalizace. Prostor bude otevřený, bez brány. Od hlavní silnice III.
třídy bude plocha oddělena živým plotem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zpracování projektové dokumentace
Sběrného místa na p. č. 1136 firmou K-Ing.s.r.o., projekce a dozor staveb, Zlín.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8 Rekonstrukce kanalizace od č. p. 144 k výusti V1
Při realizaci stavby domovních čistíren bylo zjištěno propadnutí kanalizačního sběrače od č. p. 144 až
k výusti. Samotná výusť je celá zborcená a dochází zde k sesuvu půdy až na soukromé pozemky.
Tento havarijní stav je nutno neprodleně řešit. Stavební výbor doporučil zastupitelstvu položení nové
kanalizace v tomto úseku včetně opravy výusti V1. V současné době v Hostišové provádí zakázku
domovních čistíren f. Mobiko plus a.s., která je ochotna provést rekonstrukci za jednotkové ceny
vysoutěžené v zakázce „Pilotní projekt – čištění odpadních vod“. S ohledem na to, že se jedná o
výhodnou nabídku dodavatele a havarijní stav kanalizace, který je třeba neprodleně řešit, doporučuje
předsedající schválení. Projekt prací již zpracovává V-Projekt, Zlín. Finanční prostředky jsou vyčleněny
v rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rekonstrukci kanalizačního sběrače od č.p.
144 až k výusti V1 firmou MOBIKO plus a.s. Valašské Meziříčí.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Stavební akce – stanovení priorit
Rozpočet obce umožňuje investiční akce ročně zhruba ve výši 2.500.000,- Kč, z toho od příštího roku
bude cca 500.000,- Kč činit roční splátka úvěru. Je tedy zřejmé, že všechny potřebné investiční akce
se nebudou moci uskutečnit. Je tedy důležité stanovení priorit, aby se rozhodlo, které projektové
práce zadat přednostně. Pořadí priorit, které je stanoveno v usnesení, doporučil zastupitelstvu obce
stavební výbor. Pomníky sv. války – v současné době akce již probíhá. Změna územního plánu – obec
je povinna ji provést, proto je v pořadí priorit na druhém místě. Pomníky a okolí kaple – jedná se o
úpravu prostranství, doplňuje vybudování pomníků sv. války. Sběrné místo na p. č. 1136 – bude
zadáno zpracování projektové dokumentace. Doplnění osvětlení v obydlených částech obce, kde
dosud chybí - nutná investiční akce. ČOV dolňák – podle podmínek povolení vypouštění odpadních
vod musí být do konce roku 2018 předložen projekt na ŽP. Chodníky Horňák – jedná se o poslední
lokalitu v obci, kde ještě nejsou nově zrekonstruované chodníky. Komunikace Pasíčky – důležitá
k dořešení propojení Horňáku a Dolňáku. Hřiště u kulturního domu – je třeba připravit návrhy
k projektům (i s občany obce budou projednávány varianty s koupalištěm x bez koupaliště).
Komunikace Horňák – v současné době není potřeba tuto komunikaci akutně řešit, proto ji stavební
výbor doporučil až na posledním místě. Mgr. Michal Mynář se vyjádřil, že souhlasí s pořadím
stanoveným stavebním výborem a doporučuje ke schválení. S tím souhlasí i ostatní členové
zastupitelstva, bylo proto hlasováno o pořadí priorit, tak, jak je navrhl stavební výbor.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová stanovilo pořadí důležitosti potřebných investičních
akcí:
1. Pomníky sv. války
2. Změna územního plánu
3. Pomníky a okolí kaple (projekt navazuje na pomníky sv. války a řeší uceleně okolí pomníků a
kaple)
4. Sběrné místo na p.č. 1136
5. Doplnění osvětlení v zabydlených částech – Pasíčky, Strážná a Skopalíkovo)
6. ČOV dolňák
7. Chodníky Horňák
8. Komunikace Pasíčky
9. Hřiště u kulturního domu – připravit návrhy k projektům
10. Komunikace Horňák (od křižovatky č.p.28 po č.p.83)
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Beseda s důchodci
Beseda s důchodci se bude konat v sobotu 7. října 2017 od 16 hodin. Projednávala se organizace této
akce.
Nebylo přijato žádné usnesení.

11 Různé, diskuze
V rámci diskuze upozornila Lenka Rašíková na nesvítící lampu veřejného osvětlení u č. p. 58 a
problikávající lampu u č. p. 147. Bude provedena oprava osvětlení.
Milan Kovář upozornil na rozbitou mřížku kanálu v části Písky. Na místo budou vyslání obecní
pracovníci, aby sjednali nápravu.

12 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.50 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 24. 10. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 9. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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