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 28. 2. 2022, 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 přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli: Kateřina Chutná a Lenka
Rašíková, které se předem omluvily, a Radim Pospíšil.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Pavla Vyorala a Renatu Beňačkovou, sčitatelem Václava
Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hostišová
2. Finanční výbor
3. Rozpočet obce Hostišová na rok 2022
4. Vyřazení majetku obce
5. Žádost občana
6. Nájem části pozemku p.č. 57/1 v k.ú. Hostišová
7. Směrnice č. 16/2022
8. Smlouva o dílo Strabag a.s.
9. Různé, diskuse
10. 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: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Před projednáváním bodu č. 1 se dostavil Radim Pospíšil, zastupitelstvo tedy nyní zasedá v počtu 5
členů.

1 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hostišová
Poslední schválený střednědobý výhled rozpočtu byl schválen pro období 2021 – 2023. Do výhledu
byla zařazena pro letošní rok investice MK Pasíčky, nákup traktoru a další. Pro rok 2023 se počítá
s investicí do ČOV a pro rok 2024 s investicí do sportovního areálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022 – 2024.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Finanční výbor
Předseda finančního výboru Pavel Vyoral, seznámil přítomné se zprávou ze zasedání výboru, které se
konalo 21. 2. 2022. Na tomto zasedání se finanční výbor seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok
2022. Doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení.
Nebylo přijato žádné usnesení.

3 Rozpočet obce Hostišová na rok 2022
V příjmové části se vychází ze skutečnosti roku 2021 a z predikce MF. Ve výdajové části jsou
trojnásobně navýšeny výdaje za energie. Z investičních akcí je v rozpočtu počítáno s modernizací MK
Pasíčky I. etapa, nákupem malotraktoru a zastřešením přístřešku na malotraktor, s dokončením PD
na ČOV a rekultivací sadu v areálu ZEMET. Ve financování jsou začleněny splátky úvěru na nákup
areálu Zemet. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočet obce Hostišová na rok 2022. Celkové příjmy ve výši
8.586.900,- Kč a celkové výdaje ve výši 12.183.000,- Kč. Financování ve výši 3.596.100,- Kč. V rozpočtu
jsou vyčleněny finanční prostředky na investiční akce – MK Pasíčky I. etapa 4.779.000,- Kč, nákup
malotraktoru 1.100.000,- Kč a přístřešku na malotraktor 200.000,- Kč, projektová dokumentace k ČOV
Dolňák 350.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Vyřazení majetku obce
Jedná se vyřazení nefunkčního či poškozeného majetku dle návrhu inventarizační komise č. 1/2022.
Celková hodnota vyřazeného majetku činí 57.734,- Kč. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo vyřazení nefunkčního či poškozeného majetku dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Žádost občana
Pan Zatloukal žádá o odkoupení části pozemku p.č. 311/8, 380/2 a p.č. 57/10 (před č.p. 39 o výměře
cca 50 m2), všechny pozemky v k. ú. Hostišová. O pozemky se dlouhodobě stará a plánuje zde opravu
opěrné zdi. Geometrické plány i vklad do katastru zajišťuje kupující. Cena pozemků je stejná jako u
jiných prodejů i nákupů, tj. 172,- Kč/m2. Nejprve musí být vypsán záměr na prodej pozemků. Nebyly
vzneseny dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo vypsání záměru na prodej části pozemku p.č. 57/10, 311/8 a
380/2, vše v k. ú. Hostišová.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Nájem části pozemku p. č. 57/1
Záměr na nájem byl vyvěšen v období od 2. 2. 2022 – 24. 2. 2022. Nebyly vzneseny žádné námitky ani
jiné návrhy. Zastupitelé nevznesli žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 57/1 o výměře 55m2 za
účelem zřízení místa k parkování a skladování k RD č.p. 6. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s předkupním právem a s nájemným 0,20 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Směrnice č. 16/2022
Jedná se o aktualizaci směrnice pro poskytování příspěvku na novostavby RD. Do podmínek
poskytnutí příspěvku bylo doplněno doložení platného stavebního povolení k novostavbě RD. Nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo směrnici č. 16/2022.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Smlouva STRABAG
Firma Strabag vyhrála VŘ na realizaci komunikace Pasíčky I.etapa. Na tuto stavbu navazuje
komunikace, kterou řeší tato smlouva, tj. propojení komunikace na p.č. 827 a 380/1 s p.č. 826. Obě
akce proběhnou současně. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s., Praha 5 v celkové
hodnotě dle kalkulace 447.700,80 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Různé, diskuze
Na začátku diskuze informovali přítomní zástupci spolku Horizont zastupitele o letošním ročníku
nočního pochodu Clay-Eva a rovněž požádali obec opět o spolupráci při organizaci této akce. Ta by
v letošním roce měla proběhnout v klasickém neomezeném režimu v termínu 22. 4. 2022. Starostka
upozornila, že v tomto termínu je sál KD již zamluven na rodinnou oslavu a je proto potřeba se
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domluvit s dotyčným občanem. Dále v této době bude probíhat rekonstrukce komunikace
k památníku Clay-Eva a je proto potřeba počítat s nutností náhradní trasy k pomníku. Detaily budou
projednány na příštím zasedání zastupitelstva obce, které by mělo proběhnout 28. března.
V dalším bodě diskuze starostka seznámila přítomné s probíhajícími pracemi na rekultivaci sadu
v zemědělském areálu. Část prací již proběhla v měsíci únoru.
V dalším bodě diskuze starostka seznámila přítomné se žádostí občanů o prodej pozemku na dolním
konci. Vzhledem ke složité situaci na místě bude však zřejmě nutné nejprve dohodnout odkup
sousedního pozemku s jeho majitelem. Tento týden proběhne schůzka s dotčenými vlastníky a
geometrem přímo na místě samém. Na základě této schůzky pak bude dohodnut další postup.
Starostka obce dále přítomné informovala, že plánované pořízení kamerového systému na sběrné
místo u Nedbálkového se prozatím odkládá, jelikož dosud nebyla nalezena cenově výhodná nabídka.
V dalším bodě diskuze starostka informovala zastupitele o probíhajícím sporu o načítání dat o
svozech odpadu mezi TS Zlínsko a společností MESOH. Jednání prozatím nepřinesla jasný výsledek.
Smlouvu, která se týká IT systému přepošle starostka k vyhodnocení členovi zastupitelstva Radimu
Pospíšilovi.
Renata Beňačková vznesla dotaz na stav sklepních prostor v kulturním domě a podotkla, zda by
nebylo vhodné provést úklid těchto prostor. Zajistí starostka s pracovníky údržby.
V posledním bodě diskuze informovala Renata Beňačková přítomné, že ve společenské místnosti
chybí sklenice a mop na úklid. Nákup těchto chybějících věcí zajistí Renata Beňačková.

10 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.00 hodin. Termín příštího zasedání bude 28. 3.
2022.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 2. 3. 2022
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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