USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XXXVIII/Z/2017
Ze dne 14. 12. 2017

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Milana Kováře a Renatu Beňačkovou, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017.
2. ZO 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.
3. ZO 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.
4. ZO schválilo kalkulaci ceny a cenu pro stočné ve výši 18,- K/m3 pro rok 2018.
5. ZO schválilo Přílohu č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Hostišová č. 1/2016.
6. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
7. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
8. ZO schválilo přidělení zakázky „Rekonstrukce pomníku obětem sv. válek“ firmě
DAMEST s.r.o., Otrokovice, za nabídkovou cenu 427 873,30 Kč.
9. ZO 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
10. ZO schválilo 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.
11. ZO pověřilo Ing. Marii Goreckou přípravou podkladů ke zřízení fondu a podmínek
použití fondu.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

