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 17. 5. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli: Kateřina Chutná, která se
z jednání předem omluvila a Radim Pospíšil.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Renatu Beňačkovou, sčitatelem Pavla
Vyorala a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1.
Rozpočtové opatření č. 1/2021
2.
Závěrečný účet za rok 2020
3.
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0543/2021/STR
4.
Žádost občanů
5.
MESOH
6.
Kontrolní výbor
7.
Místní komunikace p.č. 305/11
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: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Před projednáváním bodu č. 1 se dostavil Radim Pospíšil, zastupitelstvo tedy nyní zasedá v počtu 6
členů.

1 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 1/2021. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 25.000,- Kč. V příjmové části se jedná o tyto změny: +3.000,- Kč
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, +19.000,- Kč mimořádný kompenzační bonus za období
únor a březen 2021, +3.000,- Kč prodej známek na popelnice. Ve výdajové části se jedná o tyto
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změny: +4.000,- Kč studený asfalt a plyn k opravě místních komunikací, +8.000,- Kč oprava chodníku,
+1.000,- Kč příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraji, +2.000,- Kč dar na provoz Linky bezpečí
a +10.000,- Kč dar na provoz Mobilního hospicu Andělé stromu života. Rozpočtové opatření je
součástí zápisu. Rozpočtové opatření schválila starostka obce dne 30. 4. 2021 v souladu s usnesením
zastupitelstva č. III/1b/Z/2019 ze dne 15. 1. 2019. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo
proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 1/2021.

2 Závěrečný účet obce 2020
Obec Hostišová dosáhla v roce 2020 příjmů ve výši 9 142 tis. Kč a výdajů ve výši 12 581 tis. Kč. Přijaté
dotace činily celkem 845.450,- Kč. Při inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020 nebyly zjištěny
rozdíly. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Tento nedostatek byl
již opraven. Návrh závěrečného účtu byl spolu se všemi povinnými přílohami vyvěšen na úřední desce
od 30. 4. 2021 do 17. 5. 2021. Závěrečný účet je součástí zápisu. Přesedající také seznámila přítomné
s účetní závěrkou zpracovanou k 31. 12. 2020 za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo závěrečný účet obce Hostišová za rok 2020 se souhlasem s
celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo účetní závěrku obce Hostišová zpracovanou k 31. 12. 2020 za
účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2b) bylo schváleno.

3 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0543/2021/STR
Zlínský kraj schválil naši žádost o dotaci na modernizaci komunikace Pod kaplí II. etapa a opěrnou zeď
Pod kaplí ve výši 49,99% způsobilých nákladů tj. 667.000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0543/2021/STR.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Žádost občanů
Pan František Zatloukal žádá o souhlas s odkoupením části (cca 700 m2) pozemku p.č. 351 v k. ú.
Hostišová, který je ve vlastnictví ČR. Bez tohoto pozemku nelze pokračovat v realizaci zástavby v další
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již schválené etapě výstavby RD v lokalitě Skopalíkovo pole. Obec odkoupení tohoto pozemku pro
obec neschválila. Pokud chce občan odkoupit pozemek, který je ve vlastnictví státu, je nutné
schválení zastupitelstvem obce, v jejímž katastrálním území se pozemek nachází. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová souhlasí s odkoupením části pozemku p.č. 351 v k.ú. Hostišová, cca
700m2 od ČR panem Františkem Zatloukalem a potvrzuje, že odkoupení je v souladu se záměry obce a
s územním plánem obce Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 MESOH
Od 1. 7. 2021 bude v naší obci zaveden nový evidenční systém odpadového hospodářství. Za tím
účelem je potřeba schválit pravidla k systému (MESOH) a OZV obce o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Na minulém zasedání zastupitelstva obce byly se zástupkyní firmy
projednány jednotlivé body a úpravy obou dokumentů. Pravidla systému stanovují mimo jiné bodový
systém, na základě kterého poté budou moci občané získat slevu z místního poplatku za svoz
komunálního odpadu. Obecně závazná vyhláška musí být dále postoupena Ministerstvu vnitra ČR
k posouzení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství (MESOH) v obci Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.

6 Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se zněním zprávy ze zasedání kontrolního výboru,
které se konalo dne 10. 5. 2021. Program tohoto zasedání byl následující:
 plán schůzí na rok 2021 – další schůze by se měly uskutečnit v srpnu a říjnu 2021
 poskytování informací - kontrolní výbor provedl kontrolu agendy poskytování informací za
rok 2020. V roce 2020 byla podána 1 žádost, informace byla poskytnuta. Evidence je vedena
v tištěné i elektronické podobě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. Nebyly zjištěny závady.
 plánované investiční akce v roce 2021 – kontrolní výbor byl seznámen s plánem investičních
akcí na letošní rok. Jsou to tyto akce: rekonstrukce opěrné zdi Pod kaplí, rekonstrukce MK
Pod kaplí II. etapa, odpadové hospodářství, projekt ČOV Dolňák
 přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - kontrolní výbor se seznámil se zprávou č.
116/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostišová za rok 2020 a
3

zkonstatoval, že zjištěné chyby a nedostatky, nemají závažnost nedostatků uvedených v §10
odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Tento nedostatek byl již opraven.
 záměry obce - kontrolní výbor provedl kontrolu zveřejnění a vyvěšení záměrů obce v období
od 1. června 2020. V tomto období byly zveřejněny 3 záměry – 1 pronájem nebytových
prostor, 1 prodej pozemku, 1 směna pozemku. Před uzavřením a schválením smluv
zastupitelstvem obce byly všechny záměry řádně zveřejněny. Nebyly shledány žádné závady.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Místní komunikace p. č. 305/11
Pan Václav Kovář předložil vypracovaný znalecký posudek na pozemek p.č. 305/11 v k. ú. Hostišová,
jako podklad ke kupní smlouvě s obcí a ostatními vlastníky dotčených nemovitostí. Znalecký posudek
je rozdělen na čtyři části. Část 1 – pozemek pod zpevněnou místní komunikací, část 2 – pozemek,
který tvoří funkční celek s již stávajícími rodinnými domy, část 3 – stavební pozemek dosud
nezastavěný, územním plánem určen k zastavění RD, část 4 – konstrukce silniční vozovky. Část 2 a 3
se týká soukromých vlastníků a bude nutné jejich vyjádření. Část 1 a 4 se týká obce. K části 1 obec
nemá připomínky. Část 4 – konstrukce silniční vozovky je ve vlastnictví obce a není tedy možné, aby
obec odkoupila něco co již vlastní. Členové zastupitelstva se dohodli na dalším postupu v této
záležitosti, a to, že pan Václav Kovář bude pozván na schůzku v termínu 27. května 2021 v 17.00
hodin, kde s ním budou dohodnuty podrobnosti. Poté bude následovat schůzka s ostatními vlastníky
dotčených nemovitostí.
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Různé, diskuze
V rámci diskuze se projednávala organizace Vítání občánků, které se bude konat v neděli 13. 6. 2021.
Vzhledem k velkému počtu dosud nepřivítaných dětí (akce se nemohla uskutečnit z důvodu vládních
nařízení) budou děti rozděleny na dvě skupinky (starší a mladší děti) a Vítání proběhne ve dvou
časech: 13.30 hod. a 15.00 hod.

9 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.10 hodin. Termín příštího zasedání bude 14. 6.
2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zápis byl vyhotoven dne 19. 5. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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