OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 14. 12. 2017 od 17.30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka 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). Chyběla Lenka Rašíková, která se
předem omluvila za pozdní příchod z důvodu odpolední směny.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Milana Kováře a Renatu Beňačkovou, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtové opatření č. 8/2016
2.
Rozpočtové provizorium
3.
Záměr zřízení práva stavby
4.
Stočné-schválení kalkulace ceny
5.
Místní poplatek za komunální odpad
6.
Dary z rozpočtu obce
7.
Zpráva kontrolního výboru
8.
Rekonstrukce pomníku obětem světových válek-výběr dodavatele
9.
Program rozvoje obce
10.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
11.
Fond kulturních a sociálních potřeb
12.
Různé, diskuse
13.
Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 8/2017
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2017. Rozpočtovým
opatřením se mění rozpočet obce o 12.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o následující navýšení:
+9.000,- Kč daň z hazardních her, +1.000,- Kč prodej popelnic a +2.000,- Kč nájem sálu a společenské
místnosti v KD. Na straně výdajů se jedná o následující navýšení výdajů: +1.000,- Kč fyzikální a
chemické rozbory vody, +200.000,- Kč nákup obecního traktoru na údržbu obce, +35.000,- Kč řetězy
na vánoční strom a 1.000,- Kč nákup materiálu na volby do PSPČR. Výdaje byly sníženy o 195.000,- Kč
na budování silnic a o 30.000,- Kč na kulturní akce. Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
1

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2 Rozpočtové provizorium
Jelikož obec nemá schválen rozpočet na rok 2018, musí být schváleno rozpočtové provizorium.
Rozpočet obce bude schvalován pravděpodobně v únoru 2018. V rozpočtovém provizoriu se počítá
jednak s měsíčními splátkami úvěru na projekt ČOV a také s úhradou faktur od firmy Mobikoplus,
která provádí na tomto projektu stavební práce. Milan Kovář vznesl dotaz, zda bude v projektu ČOV
výsledná cena vyšší než nabídková. Předsedající odpověděla, že v současné době jsou schváleny již
dva dodatky ke smlouvě, které cenu navyšují o vícepráce, jedná se hlavně o navýšení částky za dvě
čerpací stanice. Další dotazy nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové provizorium měsíčně ve výši 1/12
provozních výdajů roku 2017 na rok 2018 a měsíční splátku úvěru ve výši 41.667,- Kč a faktury f.
Mobikoplus a.s., Valašské Meziříčí.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Před projednáváním tohoto bodu se dostavila Lenka Rašíková, zastupitelstvo tedy nyní zasedá
v počtu 7 členů.

3 Záměr zřízení práva stavby
Jedná se o vybudování společného sjezdu a vodovodní přípojky ke stavbám rodinných domů
v lokalitě Písky, a to z pozemků p.č. 104/1, 4, 5, 6, 7, 25 a 26, p. Záměr byl vyvěšen dne 13. 11. 2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby na pozemku p.č. 352 a 99
v k.ú. Hostišová, ve vlastnictví obce Hostišová, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj za účelem vybudování sjezdu na komunikaci a vodovodní přípojky ke stavbám rodinných domů
umístěných na pozemcích p.č. 104/1, 4, 5, 6, 7, 25 a 26, všechny pozemky v k.ú. Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Stočné-schválení kalkulace ceny
Zastupitelstvo obce stanovuje výši stočného pro další období na základě kalkulace předchozího roku.
Na základě této kalkulace rozhodlo zastupitelstvo, že není potřeba zvyšovat stočné, cena za m3 tedy
zůstane stejná, tj. 18,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo kalkulaci ceny a cenu pro stočné ve výši 18,Kč/m3 pro rok 2018.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Místní poplatek za komunální odpad
Výši poplatku stanovuje zastupitelstvo obce na základě skutečných výdajů v předcházejícím roce. V
roce 2016 obec vynaložila na netříděný odpad 224.092,- Kč. Při počtu 521 obyvatel (občané + cizinci +
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chataři) činí výdaje na osobu 430,- Kč. Současná výše poplatku činí 450,- Kč/osoba. Předsedající
navrhuje ponechat současnou výši. Rozdíl 20,- Kč slouží jako rezerva na úhradu svozu a likvidace
nebezpečného odpadu, bioodpadu či tříděného odpadu. Ostatní členové zastupitelstva s tímto
souhlasí, proto bude schvalována aktualizovaná příloha k této vyhlášce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Přílohu č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce
Hostišová č. 1/2016.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Dary z rozpočtu obce
Předsedající seznámila přítomné s poskytnutými dary z rozpočtu obce. O poskytnutí darů rozhoduje
starostka obce, která pak každé čtvrtletí předloží členům zastupitelstva seznam poskytnutých darů.
Od posledního zasedání, kde byl seznam předložen, byly poskytnuty tyto dary:
 900,- Kč – poukázky na nákup zboží pro jubilanty
 13.600,- Kč – dar MŠ Mysločovice na práci učitelky s dětmi s SVP
 3.000,- Kč – dar na BabyBox
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor zasedal dne 30. 11. 2017. Na svém zasedání projednával následující body:








Žádosti občanů - kontrolní výbor provedl kontrolu podaných žádostí občanů v roce 2017.
Celkem byly podány 4 žádosti. Všechny žádosti byly projednány v zastupitelstvu obce.
Evidence je vedena přehledně. Žádosti včetně odpovědí jsou uloženy ve spisu.
Výběrová řízení - kontrolní výbor provedl kontrolu výběrových řízení – veřejných zakázek
malého rozsahu za rok 2017. V roce 2017 proběhlo k dnešnímu dni 1 výběrové řízení k akci
Čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v JV části obce Hostišová. Výběrové řízení
proběhlo v souladu se zákonem, dokumentace je vedena přehledně a obsahuje veškeré
předepsané náležitosti. Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení zakázky. Kontrolní výbor
tedy neshledal žádné závady.
Dotace – obec získala v letošním roce dotaci ze SFŽP na akci „ČOV“ ve výši 4.973.639,-Kč a na
stejnou akci také dotaci od Zlínského kraje ve výši 681.000,- Kč. Čerpání dotací probíhá
v souladu s rozhodnutím, příp. smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrolní výbor neshledal
žádné závady.
Program rozvoje obce - kontrolní výbor provedl kontrolu vyhodnocení plnění jednotlivých
aktivit.
V roce 2017 byly naplánovány aktivity:
1) Vybudování zpevněné komunikace rozhledna -nesplněno
2) Veřejné osvětlení Pasíčky, Skopalíkovo pole a Strážná – probíhá (v současné době
je hotová projektová dokumentace, vyřizuje se stavební povolení)
V letech 2016 – 2017 naplánováno:
3) Úprava sálu KD – splněno v roce 2016
4) Vybudování zpevněné komunikace Pasíčky – probíhá (KPÚ)
5) Odvodnění lokality Pasíčky – probíhá (KPÚ)
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6) Přiměřené čištění odpadních vod (Horňák) – probíhá (dokončuje se realizace
stavby)
V letech 2015 - 2019
7) Rekonstrukce chodníků – probíhá (vyhotovuje se projektová dokumentace)
8) Sportovní areál a nádrž – probíhá (vyhotovuje se studie ve dvou variantách)
9) Průběžné aktivity v časové ose 2013 – 2020 plněny.
Kontrolní výbor doporučuje prodloužit termín na zpevnění komunikace k rozhledně a Pasíčky
do 2019.
Lenka Rašíková vznesla dotaz na v současné době opravovaný chodník na Horňáku. Předsedající
odpověděla, že v tomto případě se jedná pouze o uvádění chodníku do původního stavu kvůli jeho
rozkopání při stavebních pracích v rámci projektu ČOV.
Nebylo přijato žádné usnesení.

8 Rekonstrukce pomníku obětem světových válek-výběr dodavatele
Jedná se zakázku malého rozsahu, podle směrnice obce Hostišová č. 12/2017 je zařazena ve II.
kategorii. O těchto zakázkách rozhoduje zastupitelstvo obce. Ministerstvo obrany potvrdilo, že
nevyžaduje provedení výběrového řízení. Obec obdržela dvě nabídky. Nabídková cena od f. DAMEST
s.r.o. činí 353.614,30 Kč bez DPH, tzn. nabídková cena s DPH činí 427.873,30 Kč. Druhou nabídku
podala f. Stavad Martinice s nabídkovou cenou 372.581,50 Kč bez DPH, tzn. nabídková cena s DPH
činí 450 823,62 Kč. Předsedající navrhuje schválit přidělení zakázky firmě DAMEST, jejíž nabídková
cena je nižší. Tuto firmu doporučuje též na základě dobrých znalostí a zkušeností. V obci prováděla
např. rekonstrukci chodníků, opravu opěrné zdi u KD, instalaci směrové tabule. Kamenické práce
budou provedeny ve spolupráci s Janem Rašíkem, který restauroval v Hostišové sochu Josefka. Milan
Kovář vznesl připomínku ke ztvárnění vojáků na pomnících, jelikož v původním návrhu nebyli
ztvárněni reálně, tj. např. voják z 1. sv. války neměl uniformu odpovídající té době, apod. Předsedající
proto pověřila Lenku Rašíkovou, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce předložila nákres
konečného řešení pomníků. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo přidělení zakázky „Rekonstrukce pomníku
obětem sv. válek“ firmě DAMEST s.r.o., Otrokovice za nabídkovou cenu 427.873,30 Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Program rozvoje obce
Programem rozvoje obce se zabýval již kontrolní výbor. Zkonstatoval, že obec pracuje aktivně s tímto
programem. U akcí, kde není reálná možnost dokončení v příštím roce, doporučuje posunutí termínu.
Předsedající rovněž zdůraznila, že v Programu rozvoje obce dosud chyběly akce Rekonstrukce
pomníků obětem světových válek a Pomníky a okolí kaple. Tyto akce je tedy nutné do Programu
rozvoje obce doplnit, a to s datem realizace v roce 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo úpravu Programu rozvoje obce:
a)
Posunutí termínu na akce Zpevnění komunikace k rozhledně a Pasíčky na rok 2019.
b)
Doplnění PRO o akce:
1
b) Rekonstrukce pomníků obětem světových válek - realizace 2018
2
b) Pomníky a okolí kaple – realizace 2018
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Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
Ve sbírce zákonů bylo zveřejněno nové znění nařízení vlády č. 318/2017, které stanovuje nově
maximální výši odměn členů zastupitelstva obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn
za měsíc, a to částkou v celých korunách. Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně
více funkcí, lze mu poskytovat od 1. ledna 2018 souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3
souběžně vykonávané funkce, a to za: člena rady, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. Nelze tedy již sčítat odměny za výkon funkce
„řadového“ člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky odměn v příloze nařízení
vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či místostarosty s
jakoukoli jinou funkcí. Pokud zastupitelstvo obce o poskytování souhrnné odměny výslovně
nerozhodne, i neuvolněným členům zastupitelstva se bude poskytovat jen jedna odměna, a to
odměna za funkci, za níž zastupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší. Od 1. ledna 2018 (ne dříve)
bude možné poskytnout členovi zastupitelstva obce mimořádnou odměnu – za splnění mimořádných
nebo zvlášť významných úkolů, a v souhrnu za rok v zákonem omezené výši. Pro projednání a
schválení odměn zákon stanovuje speciální procedurální podmínky. V souladu s nařízením vlády
předsedající doporučuje zvýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou předsedové
výboru a členy výboru, a také pro členy výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva. Konkrétní částky
jsou uvedeny v návrhu usnesení. Výše měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu zůstane na
současné výši. Na těchto částkách se shodli všichni členové zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1.
2018:
a) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.005,- Kč/ měsíčně.
b) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
předsedy výboru, který je členem zastupitelstva ve výši 2.459,- Kč měsíčně.
c) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce člena
výboru, který je členem zastupitelstva ve výši 2.049,- Kč.
d) ZO stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru, který není členem zastupitelstva obce, ve výši
1.000,- Kč a to pouze v měsících, kdy budou aktivně činní.
e) ZO určilo, že v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11 Fond kulturních a sociálních potřeb
Novelou zákona o obcích, která vstupuje v platnost 1. 1. 2018 dochází ke změně mimo jiné i v oblasti
poskytování plnění odměn a příspěvků z rozpočtu obce nebo fondu obce. Zákon nově obsahuje
taxativní výčet dalších možných plnění, která lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce členům
zastupitelstva poskytnout, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.
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Předsedající navrhuje schválení záměru zřízení peněžního fondu a pověřením Ing. Marie Gorecké
přípravou podkladů ke zřízení fondu a podmínek použití fondu. Ostatní členové zastupitelstva s tímto
návrhem souhlasí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo Ing. Marii Goreckou přípravou podkladů ke
zřízení fondu a podmínek použití fondu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12 Různé, diskuze
V rámci diskuze byla řešena kulturní akce Druhé setkání u vánočního stromu přátelství, která se bude
konat v neděli 7. ledna 2018 od 14 hodin u kapličky. Projednávala se organizace této akce.

13 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.30 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 23. 1. 2018.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 8/2017
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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