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 21. 1. 2020, od 16:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběl Radim Pospíšil, který se
předem omluvil.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Lenku Rašíkovou, sčitatelem Pavla Vyorala
a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu
Navržený program:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2020
2. Krizové řízení
3. Čištění odpadních vod – Dolňák
4. Elektronická dražba
5. ZŠ Mysločovice
6. Různé, diskuse
7. 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Rozpočtové opatření č. 1/2020

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020. Jedná se o zvýšení výdajů o 6,7
mil. Kč – nákup areálu ZEMET a financování o 6,7 mil. Kč – přijatý úvěr na tento nákup. Úvěr byl
schválen a přijat již v roce 2019, jelikož se předpokládalo čerpání již v loňském roce. Vzhledem
k posunutí podpisu kupní smlouvy až na leden 2020 bude úvěr čerpán až v roce letošním. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Krizové řízení

Podle krizového zákona je nutné každoročně aktualizovat plán možných ohrožení a plán činnosti
orgánů obce při vzniku mimořádné události. Oba dokumenty jsou beze změn. Nebyly vzneseny žádné
další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo plán možných ohrožení a plán činnosti orgánů obce při vzniku
mimořádné události.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Čištění odpadních vod - Dolňák

Obec Hostišová má platné povolení vypouštění odpadních vod s nadlimitními ukazateli do 31. 12.
2021. Pro obec tedy jednoznačně vyplývá povinnost vyřešit do té doby čištění odpadních vod v této
části obce. Jako první krok musí být zpracována projektová dokumentace. Starostka oslovila Ing.
Lenku Vyoralovou – V- Projekt o předložení nabídky. Ing. Lenka Vyoralová pro nás již zpracovávala
odbornou pomoc, která slouží jako podklad k projektové dokumentaci a návrhu řešení čištění
odpadních vod. Cena projektové dokumentace pro oba stupně včetně inženýrské činnosti, geolog.
průzkumu a geodet. zaměření činí celkem 535.000,- Kč. Zlínský kraj vyhlásil dotační program na
pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury. Dotace činí
70% způsobilých výdajů. Žádost je nutné podat do 28. 2. 2020. Předpokládaná dotace by tedy mohla
být ve výši cca 320.000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo nabídku Ing. Lenky Vyoralové, V- Projekt, Zlín v ceně 535.000,Kč celkem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo podání žádosti o dotaci z programu Zlínského kraje „Podpora
vodohospodářské infrastruktury“, dotační titul „Pořízení projektové dokumentace na komplexní
řešení vodohospodářské infrastruktury“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.

4

Elektronická dražba

Byla vypsána elektronická dražba na RD č. 8 na p.č. st. 24 o celkové výměře 152 m 2 v k.ú. Hostišová.
Vyvolávací cena je 490.000,- Kč. S ohledem na velikost a stav nemovitosti považuje starostka
vyvolávací cenu za nepřiměřenou a nedoporučuje účast v dražbě. S tím souhlasili také ostatní členové
zastupitelstva, dle jejich názoru je cena nepřiměřená, jelikož nemovitost je ve špatném stavu a je u ní
pouze malý pozemek. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno o
neúčasti v dražbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo že se nezúčastní dražby nemovitosti pozemku p.č. st. 24, jejíž
součástí je RD č.8 v k.ú. Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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ZŠ Mysločovice

Krajský úřad Zlínského kraje rozhodl ve sporu platby za školská zařízení (jídelna, družina) ZŠ
Mysločovice dne 16. 12. 2019 pod č.j. KUZL/32807/2019. V rozhodnutí se uvádí, že obce tvořící
společný školský obvod jsou povinny společně hradit výdaje školských zařízení podle počtu žáků s
trvalým pobytem v dané obci bez ohledu na to, zda školské zařízení využívá. Dále rozhodl, že obec
Mysločovice je povinna od výdajů odečítat příjmy (např. přijaté platby od rodičů). V nejbližších dnech
se uskuteční schůzka starostů dotčených obcí. Obec Mysločovice navrhuje přepočítat dvě poslední
faktury – neuhrazenou fakturu za rok 2017 a i uhrazenou fakturu za rok 2018 v souladu s
rozhodnutím Zlínského kraje. Od roku 2019 zůstává v platnosti dohoda o paušální úhradě.
Zastupitelstvo pověřuje starostku, aby se tohoto jednání zúčastnila a souhlasí s návrhem obce
Mysločovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce jednáním se zřizovatelem ZŠ Mysločovice o výši
úplaty za školská zařízení . Platby za rok 2017 a 2018 budou poníženy v souladu s rozhodnutím Zl.
kraje č.j. KUZL/32807/2019 ze dne 16. 12. 2019. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ze
dne 23. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2019, kde je pro další období sjednána paušální platba
nebude zrušena a zůstane v platnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Různé, diskuze

Renata Beňačková vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné se domluvit s firmou Zemet Tečovice na
opravě děr na cestě ke Lhotce. Starostka odpověděla, že tento návrh předloží zástupcům firmy.
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Závěr

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 16.45 hodin. Příští zasedání se bude konat v úterý 18.
2. 2020 16 hodin.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 22. 1. 2020
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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