USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XLII/Z/2014
ze dne 28. 4. 2014

Určeni ověřovatelé zápisu: Václav Pospíšil a Ing. Ivan Dort a zapisovatel Pavel Vyoral.

ZO schválilo program.

1. ZO a) schválilo dodavatele na akci Modernizace chodníku – odstranění
nebezpečného úseku k autobusové točně firmu Správa a údržba silnic
Zlínska s.r.o., K Majáku 5001, 761 33 Zlín. Jako náhradník byla určena
firma TZ Therm s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín – Louky.
b) pověřilo starostku obce podepsáním smlouvy o dílo.
2. ZO schválilo rozpočtové opatření 1/2014.
3. ZO schválilo zemědělský pacht části pozemku p.č. 172/6 o výměře 160 m2 v k.ú.
Hostišová panu Karlu Uherovi, Hostišová č. 78. Pozemek je oddělen oplocením.
Pacht se sjednává na dobu neurčitou a výše pachtu činí 0,20 Kč/m2.
4. ZO schválilo směnu části pozemku p.č. 57/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú.
Hostišová za část pozemku p.č. 6 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Hostišová.
Pozemky budou před směnou odděleny geometrickým plánem.
5. ZO schválilo umístění sídla SDH Hostišová na adrese Hostišová č.p. 85.
6. ZO schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS 201420002784 s firmou EKO – KOM a.s., Praha 4.
7. ZO vzalo na vědomí vybudování vodovodního hydrantu u firmy ZEKO s.r.o.
8. ZO a) schválilo za obec Hostišová jako akcionáře společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s. návrh stanov předložený představenstvem společnosti
s podmínkou zapracování následujících změn:
I. Akcionáři s akciemi na jméno budou zváni na valnou hromadu písemnou
pozvánkou nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má
akcionář datovou schránku zřízenou.
II. Působnost valné hromady bude rozšířena o rozhodování o koncepci
dlouhodobého rozvoje společnosti včetně schvalování dlouhodobého
finančního plánu a koncepce podnikatelské činnosti společnosti.
III. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o otázkách, kde zákon nebo návrh
stanov předložený představenstvem vyžadují 2/3 většinu přítomných hlasů,
bude požadována minimálně ¾ většina přítomných hlasů a dále bude ¾
většina přítomných hlasů vyžadována pro přijetí usnesení, která jsou vedena
výše pod bodem II.
b) pověřilo starostku jednáním a hlasováním za obec Hostišová na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. pro takový návrh

(protinávrh) stanov společnosti, který bude v souladu s bodem 1 tohoto
usnesení.
9. ZO vzalo na vědomí informace starostky o stavu projektu přiměřeného čištění
odpadních vod.
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