USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XXII/Z/2016
Ze dne 7. 6. 2016

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Milana Kováře a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.

1.
a) ZO schválilo závěrečný účet obce Hostišová za rok 2015 se souhlasem s celoročním
hospodařením bez výhrad.
b) ZO schválilo účetní závěrku obce Hostišová zpracovanou k 31. 12. 2015 za účetní
období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
2. ZO schválilo rozpočtové opatření 4/2016.
3.
a) ZO zrušilo zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
“Obnova místní komunikace v obci Hostišová – lokalita Strážná, zahájeného dne 29.
4. 2016 zveřejněním.
b) ZO schválilo vypsání nového výběrového řízení přes RRAVM na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce “Obnova místní komunikace v obci Hostišová –
lokalita Strážná“.
c) ZO deleguje do komise pro otevírání obálek Ing. Ondřeje Mičudu a Martu Smolkovou
a do hodnotící komise Ing. Vítězslava Študenta, Mgr. Michala Mynáře a Martu
Smolkovou a jako přísedícího Ing. Ondřeje Mičudu.
4.
a) ZO schválilo na základě nabídky úvěr na financování akce „Obnova MK v obci
Hostišová – lokalita Strážná“ ve výši 1 300 000,- Kč na dobu 6 měsíců od České
spořitelny a.s.
b) ZO pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
5. ZO schválilo poskytnutí finančního daru ZŠ Mysločovice na realizaci oslav 50. Výročí
ZŠ Mysločovice ve výši 3 000,- Kč.
6. ZO neschválilo členství ve svazku obcí „Čisté Zlínsko“.
7. ZO schválilo nákup stolů do sálu KD Hostišová v předpokládané výši 80 000,- Kč za
40 stolů
8.
a) ZO schválilo zpracování projektové dokumentace na výstavbu a obnovu osvětlení
v lokalitě Strážná, Skopalíkovo pole, Pasíčky a větev U KD.
b) ZO pověřilo starostku obce předložením nabídek.

9. ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Čištění odpadních vod
z RD a obec. úřadu v JV části obce Hostišová“ v rámci Národního programu Životní
prostředí, výzva č.3/2016, prostřednictvím RRAVM.
10.
a) ZO neschválilo žádost Víta a Petry Zapletalových na odprodej pozemku p.č. 122/2
v k.ú. Hostišová.
b) ZO vzalo na vědomí záměr zhotovení sochy Sv. Josefa.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

