USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. V/Z/2015
Ze dne 24. 2. 2015

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Lenku Rašíkovou a Václava Pospíšila, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo:
a) Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce místního
rozhlasu – vybudování vyrozumívacího a varovacího systému
b) Komisi pro otevírání obálek ve složení Marta Smolková a Ing. Marie Gorecká
c) Hodnotící komisi ve složení Marta Smolková, Mgr. Michal Mynář a Radim
Pospíšil
2. I. ZO schválilo změnu nájemní smlouvy na pozemek p.č. 311/2 o výměře 2 041
m2 v k.ú. Hostišová, která byla uzavřena dne 17. 12. 2009 s panem Tomášem
Kutrou, bytem Hostišová č. 155. Změnou nájemní smlouvy dojde k uzavření
zemědělského pachtu na dobu neurčitou.
II. ZO ukládá starostce obce Hostišová vypracovat návrh smlouvy podle bodu I
tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
3. ZO schválilo Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs armády
786/20, 160 56 Praha 6.
4. ZO schválilo občanskému sdružení Horizont Hostišová bezplatné zapůjčení sálu
pro akci dětský karneval.
5. ZO schválilo vypsání ankety o zřízení dětské skupiny v obci Hostišová.
6. I. ZO schválilo:
a) Účast v projektu na zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
z RD v obcích Hostišová, Sazovice a Mysločovice.
b) Podání žádosti o dotaci v rámci LXIV. výzvy OPŽP Zkvalitnění nakládání
s odpady.
c) Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 10% poměrné části
připadající na obec Hostišová.
d) Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Tř. T.
Bati 5146, 760 01 Zlín
II. ZO pověřilo starostku obce Martu Smolkovou k nezbytným úkonům spojeným
s podáním žádosti a podpisem smluv.

7. ZO schválilo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místní
komunikace „Pasíčky“.
8. ZO pověřilo mgr. Michala Mynáře a Lenku Rašíkovou přípravou revitalizace
klubovny a tenisových kurtů.
9. ZO vzalo na vědomí informace o plánovaných stavbách nových rodinných domů.
10. ZO schválilo opravu kanalizačních vpustí v lokalitě Pod kaplí a u Josefka firmou
DAMEST s.r.o., Moravní 958, 765 02 Otrokovice v celkové předpokládané ceně
36 931, 62 Kč.
11. ZO vzalo na vědomí informace o akci Vítání občánků.
12. ZO vzalo na vědomí informace o nutnosti navýšení rozpočtu na školská zařízení
základní a mateřské školy Mysločovice.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

