USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XVII/Z/2016
Ze dne 19. 1. 2016

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Milana Kováře a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Václava Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015.
2.
a) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016.
b) ZO vyčlenilo prostředky na spolufinancování projektu „Stavební úpravy sálu v KD
Hostišová“ ve výši 600 000,- Kč.
3. ZO schválilo změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy.
4. ZO schválilo smlouvu o poskytování služeb při výběru stočného s Moravskou
vodárenskou a.s., Olomouc.
5.
a) ZO jmenovalo do komise pro otevírání obálek Martu Smolkovou a ing. Marii
Goreckou.
b) ZO jmenovalo do hodnotící komise ing. Vítězslava Študenta, Mgr. Michala
Mynáře, Martu Smolkovou.
6.
a) ZO jmenovalo do komise pro otevírání obálek Martu Smolkovou a ing. Marii
Goreckou.
b) ZO jmenovalo do hodnotící komise ing. Vítězslava Študenta, Mgr. Michala
Mynáře, Martu Smolkovou.
7. ZO 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.
8. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
9.
a) ZO 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.
b) ZO schválilo zpracování návrhu změny PRVKUKu Zlínského kraje firmou VProjekt Zlín, ing. Vyoral.
10.
a) ZO schválilo veřejnou finanční podporu (dotaci) ve výši 27 000,- Kč pro
Knihovnu – Infocentrum obec Hostišová.
b) ZO schválilo smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s Knihovnou –
Infocentrem Hostišová.
11. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

