USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XVI/Z/2015
Ze dne 8. 12. 2015

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Radima Pospíšila, sčitatelem
Václava Kováře a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015.
2. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
3. ZO schválilo rozpočet na rok 2016. V rozpočtu bylo schváleno vyčlenění fin.
prostředků na tyto záměry:
a) Rekonstrukce stávající vozovky – lokalita Strážná
b) Rekonstrukce sálu KD
c) Čištění odpadních vod z RD a obec.úřadu v JV části obce Hostišová

4.
a) ZO schválilo realizaci projektu „Čištění odp.vod z RD a obec.úřadu v JV části obce
Hostišová“ se zahájením v roce 2016 a předpokládaném dokončení v roce 2017.
b) ZO schválilo zajištění výběrového řízení na realizaci zakázky Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy.
5.
a) ZO schválilo směnnou smlouvu s Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., kterou se převádí
do výlučného vlastnictví obce Hostišová trubní vedení kanalizace doposud ve
vlastnictví VaK Zlín, a.s a kterou se převádí do výlučného vlastnictví VaK Zlín a.s.
trubní vodovod a ideální ½ vodojemu. Rozdíl v ceně předmětů uhradí obec Hostišová
částkou 2 830,- Kč.
b) ZO pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
6. ZO schválilo Smlouvu o o zřízení věcného břemene č.: OT-014330031291/001
s E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
7. ZO schválilo směnnou smlouvu s Denisou Karlovskou, kterou se převádí do
výlučného vlastnictví obce Hostišová pozemek p.č. 113/2 o výměře 51 m2 v k.ú.
Hostišová doposud ve vlastnictví D. Karlovské a kterou se převádí do výlučného
vlastnictví D. Karlovské pozemek p.č. 610 o výměře 145 m2 v k.ú. Hostišová doposud
ve vlastnictví obce Hostišová. Rozdíl v ceně pozemků bude vypořádán při podpisu
smlouvy částkou 30, Kč/m2 tj. celkem za 94 m2 2 820,- Kč.
8. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

9. ZO schválilo nabídku projekčních a inženýrských prací na stavební úpravy sálu KD
od K-ING s.r.o., Zlín, v ceně 78 650,- Kč.
10. ZO schválilo přílohu č. 3 k OZV ze dne 19.11.2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
11. ZO vzalo na vědomí finanční dar ve výši 5 000,- Kč Naději Otrokovice pro rok 2016.
12. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce na plavecký kurz žáků 2., 3. a 4. ročníku
z Hostišové, navštěvujících ZŠ Mysločovice v předpokládané výši 1 400,- Kč na žáka
tj. celkem 26 600,- Kč.
13. ZO vzalo na vědomí finanční dar ve výši 2 000,-Kč SOKOLU Mysločovice.
14. ZO neschválilo Grantový program pro rok 2016.
15. ZO schválilo smlouvu o dílo s Regionální a rozvojovou agenturou Východní Moravy
na zpracování projektové žádosti, poradenství a administraci k žádosti na projekt
„Rekonstrukce stávající vozovky – lokalita Strážná.
16. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
17. ZO určilo členy inventarizační komise v tomto složení: předseda – Milan Kovář,
členové – Mgr. Michal Mynář, Václav Pospíšil, Jiří Zámorský za SDH a Alena
Pakostová za místní knihovnu.
18. ZO schválilo úpravu PRO Hostišová:
a) V roce 2016 Rekonstrukci stávající vozovky – lokalita Strážná
b) V roce 2016 Vybudování nové kanalizace od č.p. 78
c) V letech 2017-2018 – veřejné osvětlení Pasíčky, Skopalíkovo pole a Strážná
d) V letech 2017 – 2018 – Výsadba protierozní zeleně na Lhotku a do Mysločovic
e) V letech 2013 – 2017 - Přiměřené čištění OV horní konec
f) Zrušení aktivit - Dohoda s vlastníky pozemků o výsadbě protierozní zeleně a
Zřízení a podpora provozu MŠ Hostišová

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

