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 19. 4. 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: Radim Pospíšil, který se
předem omluvil, a Renata Beňačková.

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. Žádost občanů č.j. 1/2021
2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023
3. Oprava MK Dolňák
4. Výběrové řízení – Opěrná zeď Pod kaplí
5. Kronika
6. MESOH
7. Různé, diskuse
8. 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

1 Žádost občanů č. j. 1/2021
Na prodej části pozemku p.č. 57/1 v k. ú. Hostišová byl na předchozím ZO schválen záměr a byl
vyvěšen v době od 9. 3. 2021 do 25. 3. 2021. K záměru nebyla vznesena žádná připomínka ani jiná
nabídka. Na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího – opěrná zeď. V současné době obec
vykupuje pozemky za 172,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce se shodlo, že za stejnou cenu by obec měla
pozemky i prodávat. Je možné samozřejmě na základě dohody a přihlédnutí k okolnostem, které
snižují hodnotu pozemku, cenu upravit. Vždy však musí být náležitě zdůvodněno odchýlení od ceny
obvyklé. Pavel Vyoral navrhuje (vzhledem k nutnosti investice do opravy opěrné zídky ze strany
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kupujícího) slevit 50 % z ceny 172,- Kč/m2, tj. na 86,- Kč/m2. S tím souhlasí také ostatní členové
zastupitelstva, je proto hlasováno o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo prodej části pozemku p.č.57/1 v k. ú. Hostišová v ceně 86,Kč/m2. Geometrické oddělení části pozemku, kupní smlouvu a vklad do KN zajistí kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2023
Poslední schválený střednědobý výhled rozpočtu byl schválen pro období 2019 – 2022. V tomto
výhledu obec nepředpokládala výkup zemědělského areálu a přijetí úvěru za tímto účelem. Vyvstala
proto aktualizace výhledu. Ve výhledu byla také posunuta investice do rekonstrukce sportovního
areálu za KD až do roku 2023. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo střednědobý výhled rozpočtu pro období 2021 – 2023.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Oprava MK Dolňák
Správa a údržba silnic Zlínska předložila cenovou nabídku na rekonstrukci části místní komunikace
Dolňák. Komunikace bude asfaltová s betonovými okrajníky v šířce cca 3 m. Na tuto komunikaci pak
bude navazovat MK financovaná z pozemkových úprav. Cenová nabídka činí 379.768,54 Kč. Jedná se
o předpokládanou cenu. Fakturovány budou skutečně provedené výměry. Předsedající doporučuje
tuto cenovou nabídku ke schválení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo cenovou nabídku č. CN – 077/2021 na Opravu MK – Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Výběrové řízení – opěrná zeď pod kaplí
Jedná se o třetí vypsání výběrového řízení na Opěrnou zeď Pod kaplí. V obou předchozích VŘ přišla
jedna nabídka. V prvním nakonec zhotovitel odmítl podepsání smlouvy o dílo a ve druhém zájemce
nesplnil podmínky VŘ. Třetí VŘ proběhlo 19. 4. 2021 dopoledne. Doručeny byly dvě nabídky, obě
splňovaly veškeré náležitosti. Nižší nabídkovou cenu podala firma CS Firma s. r. o z Uherského
Hradiště, a to 785.290,- Kč s DPH. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce tuto nabídku ke
schválení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo uzavření smlouvy na Opěrnou zeď Pod kaplí s firmou CS Firma
s. r. o., Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5 Kronika
Starostka seznámila přítomné se zněním zápisu do obecní kroniky za rok 2020. Lenka Rašíková
vznesla připomínku, že na Vítání občánků dne 21. 6. 2020 byla přítomna ona, nikoliv místostarostka
Kateřina Chutná. Tato nesrovnalost bude v zápise opravena. Žádné další připomínky ani dotazy
nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zápis do kroniky za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 MESOH
Na zasedání zastupitelstva obce byla přítomna zástupkyně společnosti MESOH, která zastupitele blíže
seznámila s fungováním celého systému a rovněž odpovídala na jejich dotazy. Obec má v současné
době již zakoupeny nádoby na papír a plast do domácností a nyní probíhá zjišťování zájmu občanů o
zapojení se do systému MESOH. Dalším krokem bude jednání s Technickými službami Zlínsko o tom,
jak bude celý systém svozu a evidence nádob fungovat v praxi. Na základě této schůzky budou
upravena pravidla systému MESOH, která budou schvalována zastupitelstvem obce na příštím
zasedání. Upravena musí být také obecně závazná vyhláška obce. Následně proběhne předání nádob
zapojeným občanům spolu s dotazníky, manuálem a přístupovými údaji k jejich odpadovému účtu.
Pokud to umožní vládní opatření, proběhne také beseda se zástupci společnosti MESOH, kde budou
občanům zodpovězeny veškeré dotazy. Spuštění systému se předpokládá od července letošního roku.
Po celou dobu bude probíhat informační a osvětová kampaň prostřednictvím článků v Hostišovských
novinách, na webu obce apod.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Různé, diskuze
8 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. Termín příštího zasedání bude 17. 5.
2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 20. 4. 2021
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

3

