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 14. 12. 2021, 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

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

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření č. 7/2021
2. Rozpočtové provizorium
3. Výkup části pozemku p.č. 301/8
4. Traktor pro údržbu
5. Různé, diskuse
6. 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: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 7/2021
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2021. Rozpočet obce se mění o
1.091.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o tyto změny: +25.000,- Kč vyšší daň z příjmu FO placená
poplatníky, +14.000,- Kč vyšší daň z příjmu FO vybíraná srážkou, +284.000,- vyšší daň z příjmu PO,
+90.000,- Kč vyšší DPH, +1.000,- Kč vyšší daň z loterií, +10.000,- Kč vyšší daň z hazardních her,
+639.000,- Kč dotace z OPŽP – nákup nádob na tříděný odpad, systém MESOH, +3.000,- Kč výkup
starého železa, +3.000,- Kč vyšší příjmy z prodeje popelnic občanům, +2.000,- Kč sponzorský dar na
Besedu s důchodci, +15.000,- Kč vyšší odměna EKO-KOM, +5.000,- Kč náhrada škody za rozbitou
zastávku. Na straně výdajů se jedná o tyto změny: +969.000,- vyšší výdaje – silnice, +18.000,- Kč
dárky pro účastníky kulturních akcí a poukázky jubilantům, +64.000,- svoz TKO obce, využitelného
odpadu a bioodpadu, tisk známek na popelnice, +21.000,- Kč vypracování žádosti o dotaci – nádoby a
systém MESOH, +9.000,- Kč soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců na údržbu obce, +/- 17.000,- Kč
1

přesun mezi § - předfakturace spotřeby el. energie v areálu Zemet, +3.000,- Kč refundace člena OVK,
DPP – volby PSP ČR, +7.000,- Kč úroky z úvěru (areál Zemet), bankovní poplatky. Rozpočtové opatření
je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Rozpočtové provizorium
Pokud do 31. 12. běžného roku není schválen rozpočet obce na další rok, musí se ze zákona přijmout
rozpočtové provizorium, které určuje omezené a striktně vymezené čerpání finančních prostředků až
do doby schválení rozpočtu. S ohledem na značně nejisté daňové příjmy obce v souvislosti s Covid –
19 a neschválený státní rozpočet na rok 2022 doporučuje předsedající sestavení rozpočtu obce
přesunout až do začátku roku 2022. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové provizorium, které bude měsíčně ve výši 1/12
provozních výdajů z roku 2021 na rok 2022, uhrazeny budou měsíční splátky úvěru ve výši 52.350,- Kč
a proplaceny závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů a objednávek a výdaje související s
dotačními tituly.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Výkup části pozemku p. č. 301/8
Místní komunikace v části Pasíčky zasahuje částečně do pozemku p.č. 301/8 v k.ú. Hostišová. Jedná
se o stavbu obce na cizím pozemku. Odhadem se jedná asi o 10 m2. Vlastníci souhlasí s prodejem této
zastavěné části pozemku obci. Po rekonstrukci komunikace, která proběhne v roce 2022, obec nechá
pozemek zaměřit a geometricky oddělit. Po odkoupení dojde k narovnání vztahů vlastníka
komunikace a vlastníka pozemku. Obec vykupuje pozemky za jednotnou cenu 172,- Kč/m2. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo záměr odkoupení části pozemku p.č. 301/8 v k.ú. Hostišová za
cenu 172,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Traktor pro údržbu
Pro údržbu obce by bylo vhodné zakoupit další techniku. S ohledem na zimní údržbu nejlépe s
kabinou. Předsedající předložila zastupitelům přehled konkrétních modelů, které doporučuje
pracovník na údržbu obce. Radim Pospíšil doporučuje nákup traktoru s benzinovým motorem, a to
jednak z důvodu následných nižších servisních nákladů, a také z důvodu menší hlučnosti, než jaká je u
motoru dieselového. Cena tohoto traktoru se pohybuje okolo cca 680 tis. Kč s DPH. S ohledem na
nutnost nákupu příslušenství k traktoru (např. radlice, tažné zařízení, apod.) by se výsledná cena
pohybovala okolo cca 1 mil. Kč. Obec bude mít v příštím roce na zakoupení traktoru dostatek
finančních prostředků ve svém rozpočtu. Zastupitelé pověřili starostku obce zasláním poptávky.
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Rovněž doporučují před samotným nákupem provést fyzickou prohlídku a vyzkoušení traktoru
pracovníkem na údržbu obce a některým členem zastupitelstva. Nebyly vzneseny žádné další dotazy
ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zakoupení malotraktoru s příslušenstvím pro letní i zimní
údržbu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla tradiční Tříkrálová sbírka, která by se měla uskutečnit v sobotu 8. 1. 2022.
Byli určeni vedoucí dvou skupinek koledníků, kterým budou předány kasičky a další potřebné
materiály.
Dalším bodem diskuze bylo pořízení nových stolů do sálu KD a do zasedací místnosti. Zastupitelstvo
bude tento nákup podrobně projednávat začátkem příštího roku.

6 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 16.35 hodin. Termín příštího zasedání je 24. 1. 2022.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 7/2021
Zápis byl vyhotoven dne 15. 12. 2021.
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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