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 10. 8. 2020, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběla Lenka Rašíková.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Radima Pospíšila a Pavla Vyorala, sčitatelem Václava Pospíšila
a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření 5/2020
2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT – 014330058203/001
3. Smlouva o přeložce č. 9090005321
4. Žádost o příspěvek na stavbu RD
5. Provozní a návštěvní řád dětského hřiště
6. Elektronická dražba č. p. 8
7. Smlouva o umístění nalezených zvířat Vršava
8. Žádost o sponzorství – Malenovjanka
9. Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín. a.s.
10. Registrace akce (dotace) – sportovní areál
11. Předpokládaný vývoj rozpočtu obce v roce 2020
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. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 schválila starostka obce. Rozpočtové opatření bylo schváleno 29. 6.
2020 v souladu s usnesením zastupitelstva č. III/1b/Z/2019 ze dne 15. 1. 2019. Rozpočet obce se mění
o 2.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o vyšší příjmy z prodeje popelnic občanům o 2.000,- Kč. Na
straně výdajů se jedná o tyto změny: +2.000,- Kč dar na provoz Linky bezpečí, +2.000,- Kč dar pro
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Azylový dům pro matky s dětmi a -2.000,- Kč snížení výdajů na sportovní areál. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky. Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 5/2020.

2 Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT - 014330058203/001
ZO schválilo dne 19. 2. 2020 smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030048028/001. Tato smlouva souhlasí
se smlouvou o zřízení VB. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT –
014330058203/001.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Smlouva o přeložce č. 9090005321
V souvislosti s vybudováním dětského hřiště je nutné přeložit vedení nízkého napětí. Cena přeložení
činí 159 tis. Kč, předem musí být zaplacena záloha 24 tis. Kč. Tuto cenu obec bohužel nemůže nijak
ovlivnit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o přeložce č. 9090005321.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Žádost o příspěvek na stavbu RD
Milan Kučera žádá o příspěvek na domovní ČOV k novostavbě RD ve výši 25.000,- Kč. Všechny
podmínky přidělení dotace splněny. Petr Kučera žádá o příspěvek na domovní ČOV k RD č.p. 94 ve
výši 25.000,- Kč. Podmínky dotace nejsou splněny, neboť se nejedná o novostavbu RD. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Milanu Kučerovi příspěvek ve výši 25.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo Petru Kučerovi příspěvek ve výši 25.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
Před projednáváním následujícího bodu se dostavila Lenka Rašíková, zastupitelstvo tedy nyní zasedá
v počtu 7 členů.
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5 Provozní a návštěvní řád dětského hřiště
Po instalaci dětských herních prvků je potřeba schválit provozní a návštěvní řád dětského hřiště a
tyto dokumenty musí být na hřišti vyvěšeny. Renata Beňačková navrhuje do návštěvního řádu
zahrnout zákaz znečišťování betonových lavic určených k sezení. Tato připomínka bude do
návštěvního řádu zařazena. Kateřina Chutná navrhuje vytvořit cedulky: „Zákaz kouření“ – tuto umístit
na viditelném místě na hřišti a „Nešlapat“ a tuto umístit na lavici. S tímto návrhem zastupitelstvo
souhlasí. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Provozní a návštěvní řád dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Elektronická dražba č. p. 8
Dne 16. 9. 2020 se bude konat druhá elektronická dražba nemovitosti č.p.8 v Hostišové. Nejnižší
podání je stanoveno částkou 367.500,- Kč. Částka je stále nevýhodná, předsedající doporučuje se
dražby nezúčastnit. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva, částka je podle nich silně
nadhodnocená. Hlasuje se tedy o neúčasti v dražbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo účast v elektronické dražbě nemovitosti č. p. 8 Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Smlouva o umístění nalezených zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi
Zlín - Vršava
Obec je povinna zabezpečit toulavá zvířata pohybující se na katastru obce. K dnešnímu dni není
uzavřena žádná smlouva o zabezpečení toulavých zvířat. Město Zlín v současné době uzavírá nové
smlouvy s novým provozovatelem Útulku. Předsedající doporučuje při této příležitosti smlouvu
s tímto provozovatelem také uzavřít. Nově se bude platit za umístění zvířete, nikoliv paušální platba.
Renata Beňačková vznesla dotaz, zda obec musí smlouvu uzavřít. Předsedající odpověděla, že toulavá
zvířata je obec povinna zabezpečit, je proto tedy lepší mít uzavřenou smlouvu o zabezpečení těchto
zvířat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat
v útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Václav Pospíšil)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Žádost o sponzorství – DH Malenovjanka
DH Malenovjanka žádá obec o sponzorství. Členové zastupitelstva se shodli na neschválení
sponzorství. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo sponzorství DH Malenovjanka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín a. s.
V červenci proběhla informativní schůzka JUDr. Plašilové se zástupci obcí, které zastupuje. Ohledně
další dispozice s akciemi VaK Zlín, je několik možností, jak dále postupovat. JUDr. Plašilová nachystá
podklady a rozbory jednotlivých variant. Projednání a usnesení k tomuto bodu bude proto odloženo
na září.
Nebylo přijato žádné usnesení.

10 Registrace akce (dotace) – sportovní areál
Starostka obdržela z MMR zprávu, že obec získá dotaci na rekonstrukci sportovního areálu I. etapa.
Žádost byla podána již i v únoru 2019, tehdy obec dotaci nezískala. V letošním roce již o tuto dotaci
obec nežádala. Do září obec obdrží podklady k registraci akce, do té doby se musí zastupitelstvo
rozhodnout, zda dotaci přijme. Dotace musí být dofinancována z rozpočtu obce předpokládanou
částkou cca 2.500.000,- Kč. S ohledem na finanční situaci obce starostka předpokládá, že dotace bude
muset být odmítnuta. V současné době má obec úvěr na 6.900.000,- na zemědělský areál a výsledek,
zda obec obdrží na tuto akci dotace, se bude vědět až na podzim 2020. Pokud by obec dotaci
neobdržela a byl vzat další úvěr, nebyla by obec schopná za normálního režimu fungovat. Provozní
výdaje se dají sice omezit, ale jenom dočasně, určitě ne dlouhodobě. A tímto krokem by byl chod
obce zablokován na 10 let. Starostka vyžádala stanovisko České spořitelny a.s. (kde má obec účet).
Další navyšování úvěrového rámce nedoporučují. Ostatní členové zastupitelstva se shodli na tom, že
není vhodné za současné situace obec zatěžovat dalším úvěrem a omezit tak fungování obce, hlasuje
se tedy o neschválení přijetí dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo dotaci MMR z Programu Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku na akci Modernizace a výstavba multifunkčního sportovně kulturního
areálu Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11 Předpokládaný vývoj rozpočtu obce v roce 2020
Starostka předložila členům zastupitelstva tabulku s předpokládaným vývojem rozpočtu obce v roce
2020, a také výhled do roku 2021. Do těchto tabulek byly zahrnuty předpokládané příjmy, provozní
výdaje a nezbytné investice v roce 2020 a 2021. Počítat se musí také se splátkami úvěrů na DČOV a
areál Zemet. Dle těchto tabulek by obec měla na konci roku 2020 hospodařit s malým přebytkem.
V roce 2021 za předpokladu uskutečnění všech naplánovaných investičních akcí by se obec dostala do
minusového hospodaření. Vývoj příjmové části obce je velmi nepříznivý.
Nebylo přijato žádné usnesení.
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12 Různé, diskuze
V prvním bodě diskuze starostka seznámila přítomné s poděkováním obci Hostišová od paní ředitelky
MŠ Mysločovice za uspořádání divadelního představení pro děti z mateřské školy, které se konalo
v březnu tohoto roku.
Renata Beňačková vznesla připomínku na suché trnky v břehu u hospody a na nezpevněný chodník
k hřišti. Obě věci bude řešit starostka.
Renata Beňačková dále vznesla dotaz, zda byl již pořízen nový stan za ten, který byl odcizen při oslavě
Našeho svátku. Starostka odpověděla, že v současné době již SDH nový stan objednalo, měl by být
k dispozici již u mše 2. září.
Posledním bodem diskuze byla organizace akce Koštování slivovice, které se bude konat 12. září
2020.

13 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.00 hodin. Termín příštího zasedání bude 14. 9.
2020 v 16.00 hodin.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zápis byl vyhotoven dne 12. 8. 2020
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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