USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. III/Z/2019
Ze dne 15. 1. 2019

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Radima Pospíšila a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Pavla Vyorala a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO:
a) schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018.
b)

stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích

i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta
provádět jen v případech:
 přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a
financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a
financování
 rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace)
2. ZO:
a) Pověřilo starostku obce a účetní obce předložením geografického vývoje
předškolních dětí v obci Hostišová.
b) Pověřilo místostarostku obce Kateřinu Chutnou zjištěním legislativních podmínek
pro vytvoření dětské skupiny.
3. ZO:
a) schválilo v případě komunikace na pozemku p. č. 305/11 v k. ú. Hostišová
právní pomoc a společný postup s vlastníky přilehlých rodinných domů.
b) schválilo vyklizení a předání šaten do 15. 2. 2019 dle žádosti v současném
stavu panu Václavu Kovářovi. Před předáním budou odpojeny inženýrské sítě
(vodovod, elektřina).
c) neschválilo náhradu škody 5.100,- Kč dle žádosti pana Václava Kováře, neboť
se nejedná o zmařenou investici ze strany obce.
4. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330051151/002.

5. ZO pověřuje paní Martu Smolkovou ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením prostorového plánování,
střediskem územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47
odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období.
6. ZO schválilo Směrnici č. 19/2019 pro poskytování příspěvku na stravování
zaměstnanců obecního úřadu Hostišová a uvolněných členů zastupitelstva obce
Hostišová.
7. ZO:
a) schválilo rozšíření aktivit v Programu rozvoje obce na roky 2019 – 2024 (viz
tabulka).
b) Schválilo investiční akce v roce 2019:
 Demolici objektu rodinného domu č.p. 25 a podání žádosti o dotace
z MMR – demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
 Vybudování sběrného místa Hostišová a podání žádosti o dotace ze SFŽP
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 Rekonstrukce opěrné zdi kaple a podání žádosti o dotace z MMR Program
obnovy venkova a MZE.
 Rekonstrukce rekreačního areálu Hostišová – etapa č. I (přestavba požární
nádrže na přírodní biotop, dětské hřiště, hasičská dráha a revitalizace
prostranství) a podání žádosti o dotace z MMR Program obnovy venkova
(podpora budování a obnovy míst pasivního a aktivního odpočinku).

Kateřina Chutná
místostarostka

Marta Smolková
starostka

