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 16. 8. 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 Lenku Rašíkovou a Renatu Beňačkovou, sčitatelem Václava
Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2021
2. Žádost ČSČK
3. Žádost knihovna
4. Žádost občanů
5. Dražební vyhláška
6. Smlouva JDTM
7. OZV regulující noční klid
8. Různé, diskuse
9. 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. 3/2021
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 3/2021. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 309.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o tyto změny: +84.000,Kč daň z příjmu právnických osob, +7.000,- Kč místní poplatky za svoz odpadu, +12.000,- prodej části
pozemku p. č. 57/1, +73.000,- Kč kompenzační bonus 2-5/21, +60.000,- Kč nájmy nebytových prostor
v areálu Zemet, +36.000,- Kč stočné od odběratelů, +7.000,- Kč prodej popelnic občanům, +4.000,- Kč
výkup starého železa, +26.000,- Kč příspěvek obcím postiženým tornádem od občanů (i ve výdajích).
Na straně výdajů se jedná o tyto změny: +226.000,- Kč zahradní úpravy břehu pod hřištěm, sečení
trávy a náletů, materiál, +19.000,- Kč svoz nebezpečného odpadu, +16.000,- Kč nákup černých
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plastových popelnic na prodej občanům, +21.000,- Kč nákup žlutých popelnic občanům, dohody o
provedení práce, vývoz starého železa, +1.000,- Kč malování v knihovně, +26.000,- Kč příspěvek
obcím postiženým tornádem od občanů (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. 3/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Žádost ČSČK
Český červený kříž žádá o finanční podporu z rozpočtu obce na vydání publikace omalovánek, které
učí děti hravou formou základům první pomoci. Omalovánky budou bezplatně distribuovány do škol,
školek, apod. Obec Hostišová by byla dle nabídky v publikaci prezentována. Nebyly vzneseny žádné
dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo prezentaci obci v publikaci ČSČK – omalovánky ve výši 7.900,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Žádost knihovna
Knihovna - Infocentrum Hostišová žádá o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce ve výši 3.000,Kč na zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, na Pustevny a do Gibon parku. Finanční prostředky jsou
vyčleněny v rozpočtu obce. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Knihovně – Infocentru Hostišová veřejnou finanční podporu ve
výši 3.000,- Kč na zájezd pořádaný knihovnou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Žádost občanů
Denisa Kutrová žádá o nájem pozemku p.č. 57/10 v k. ú. Hostišová o výměře cca 800 m2. Nejprve
musí být vypsán záměr na nájem tohoto pozemku. Na dalším zasedání zastupitelstva pak bude
schvalován nájem pozemku. V případě, že bude více zájemců, bude projednáván další postup. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo vypsání záměru na nájem části pozemku p.č. 57/10 v k. ú.
Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5 Dražba
Jedná se o elektronickou dražbu pozemku p. č. St. 24, jejíž součástí je RD s č. p. 8. Nejnižší podání je
stanoveno částkou 367.500,- Kč. Cena určená znaleckým posudkem činí 735.000,- Kč. Tato cena je
značně nadhodnocená. Předsedající proto doporučuje zastupitelstvu neschválení účasti v dražbě.
S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva, hlasuje se proto o neúčasti v dražbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo účast v dražbě na p.č. St. 24 v k. ú. Hostišová jejíž součástí je
RD č.p.8.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Smlouva JDTM
Obec Hostišová využívá data z jednotné digitální technické mapy ke své činnosti. V současné době
probíhá aktualizace a ukončena bude v roce 2023. Tuto skutečnost upravuje Dodatek č. 5. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě JDTM.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 OZV
Předsedající překládá zastupitelstvu na zvážení, zda by nebylo vhodné přijmout obecně závaznou
vyhlášku regulující noční klid, kde by byly vyjmenovány akce, kde bude doba nočního klidu zkrácena –
např. Koštování slivovice, Baobabyfest, Silvestr, apod., aby pořadatelé i občané měli stanovenou
pevnou dobu pořádání těchto akcí. Kateřina Chutná se vyjádřila, že nikdy dříve v minulosti stížnosti
na hluk nebyly, až nyní při Baobaby festivalu a stěžovatel má vždy možnost zavolat Policii ČR či
Krajskou hygienickou stanici. Dle jejího názoru tedy není nutné vyhlášku přijímat, omezilo by to další
akce, které by nebyly ve výčtu akcí se zkrácenou dobou nočního klidu. S tím souhlasí také Renata
Beňačková. Starostka poznamenala, že v případě potřeby doplnění nějaké akce do výjimek, lze toto
učinit buď změnou vyhlášky, nebo dodatkem k vyhlášce. Lenka Rašíková a Pavel Vyoral se vyjádřili, že
obec by tuto vyhlášku měla vydat. Zastupitelé se dohodli na pověření starostky obce vypracováním
návrhu OZV, který bude konzultován s Ministerstvem vnitra. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce vypracováním návrhu OZV o regulaci nočního
klidu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Kateřina Chutná)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla organizace akce Koštování slivovice, která se bude konat 18. září 2021.
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Druhým bodem diskuze byl dotaz Renaty Beňačkové, zda by nebylo vhodné upravit prostor kolem
zastávky a vysadit zde např. okrasné květiny. Starostka odpověděla, že tyto úpravy proběhnou
případně příští rok na jaře.
V dalším bodě diskuze Renata Beňačková vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné zakoupit nové stoly do
sálu kulturního domu. Starostka odpověděla, že dle finančních možností obce se nákup nových stolů
zařadí do rozpočtu na příští rok. Rovněž vyzvala zastupitele, aby na příštích zasedáních přednesli své
návrhy, jaké další akce zařadit do rozpočtu na rok 2022.
Dalším bodem diskuze byla poznámka Pavla Vyorala o staré třešni, která se nachází na obecním
pozemku u domu č. p. 148, a je již ve velmi špatném stavu. Kácení zajistí Pavel Vyoral během
podzimu.
Posledním bodem diskuze byla poznámka Renaty Beňačkové na stížnost obyvatele Písků, že pod Písky
je stále nevyčištěný kanál, který se při přívalových deštích ucpává. Starostka odpověděla, že tento
kanál byl obecními dělníky již několikrát vyčištěn, ale bohužel se při silných deštích i nadále ucpává.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.15 hodin. Termín příštího zasedání je 13. 9. 2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Zápis byl vyhotoven dne 17. 8. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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