OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 22. 8. 2017 od 17.15 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.15 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběl Radim Pospíšil, který se
z jednání předem omluvil.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Lenku Rašíkovou, sčitatelem
Milana Kováře a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
b) Schválení programu zasedání.
1. Rozpočtové opatření 4/2017
2. Zřízení práva stavby
3. Elektronická dražba
4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 60, 368/1
5. Žádost o veřejnou finanční podporu
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Rekonstrukce pomníku obětem sv. válek
8. Pomníky a okolí kaple
9. Odpadové hospodářství obce – oleje, kovy, textil dotříďování odpadů
10. Zlínsko z nebe
11. Rekonstrukce ZŠ Mysločovice
12. Koštování slivovice
13. Různé, diskuse
14. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtovým opatřením se mění rozpočet obce o 130.000,- Kč. Na straně příjmů se jedná o zvýšení
příjmů o 130.000,- Kč v rámci převodů mezi účtem a pokladnou, tj. výběry a vklady hotovosti. Tato
částka ovšem zvyšuje rozpočet i ve výdajové části. Na straně výdajů se dále jedná o následující
zvýšení rozpočtu: +15.000,- Kč - veřejná finanční podpora pro Baobaby na výstavbu dětského hřiště,
+8.000,- Kč - nákup chemie do koupaliště a oprava zídky u sportovního areálu a +4.000,- Kč - oprava
tiskárny Canon na obecním úřadě. O 27.000,- Kč byl snížen rozpočet na kulturní akce (přebytek ze
Sjezdu rodáků). Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.
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Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2 Zřízení práva stavby
Jedná se o vybudování společného sjezdu na komunikaci na pozemku p.č. 380/2 v k.ú. Hostišová.
Záměr č. 6/2017 byl vyvěšen 10. 7. 2017. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo proto
hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zřízení práva stavby na pozemku p.č. 380/2 za
účelem vybudování sjezdu na komunikaci p.č. 57/5 od rodinných domů umístěných na pozemcích p.č.
16/2 a p.č. 18, všechny pozemky v k.ú. Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3 Elektronická dražba
Obec v elektronické dražbě získala pozemek p. č. 1136 (zahrádka vedle skladu nářadí). V současné
době probíhá zápis do katastru nemovitostí. Po provedení vkladu budou současní uživatelé vyzváni
k vyklizení pozemku. Nyní je potřeba rozhodnout o využití pozemku. Nabízí se například tyto
možnosti:
 klidová zóna – lavičky, herní prvek pro děti
 využití plochy na odpadové hospodářství – umístění nádob na odpad
Mgr. Michal Mynář se vyjádřil, že vybudování klidové zóny ve středu obce není reálné. Na tom se
shodli také ostatní členové zastupitelstva. Shodli se také na tom, že pozemek by se dal využít na
odpadové hospodářství, ale vzhledem k umístění ve středu obce by bylo vhodné jej odclonit zelení či
plotem. Lenka Rašíková vznesla dotaz, zda by i při zbudování nových kontejnerů zůstaly i současné u
zbrojnice. Předsedající odpověděla, že kontejnery u zbrojnice zůstanou zachovány, jelikož se jedná o
zavedené místo a kontejnery na pozemku p. č. 1136 by sloužily pro jiný odpad. Kromě odclonění
zastupitelé řešili také zbudování vjezdu na tuto plochu (který by dle nich bylo vhodné umístit od
skladu nářadí Nedbálkovo, nikoliv ze silnice) – toto vše by řešil projekt, který bude zadán
k vypracování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo využití pozemku p.č. 1136 v k.ú. Hostišová
jako zázemí pro odpadové hospodářství.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Milan Kovář)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Bezúplatný převod pozemku p. č. 60, 368/1
Na pozemku p.č. 60, která je ve vlastnictví Zlínského kraje a na p.č. 368/1, která je ve vlastnictví
České republiky, je umístněna stavba silnice a chodníků. Tyto stavby jsou v majetku obce. Těchto
komunikací se dotkne stavba kanalizace a ČOV. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na
jejich rekonstrukci. Pro jednodušší vyřízení stavebního povolení a narovnání vlastnických vztahů
předsedající doporučuje schválení žádosti o bezúplatný převod. Zlínský kraj již vyvěsil záměr na
bezúplatný převod a bude jej schvalovat pravděpodobně v září tohoto roku. V případě pozemku ve
vlastnictví státu však proces převodu potrvá pravděpodobně déle. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, bylo proto hlasováno.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo bezúplatné nabytí pozemku včetně veškerých
jeho součástí a příslušenství do vlastnictví obce Hostišová, a to: - p. č. 60/1, ostatní plocha, o výměře
2025 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 60 geometrickým plánem č. 483-78/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a
k. ú. Hostišová, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5 Žádost o veřejnou finanční podporu
Soubor Bábinky podal dne 10. 7. 2017 žádost o podporu ve výši 3.000,- Kč na zájezd na Sv. Hostýn,
který se uskutečnil dne 6. 8. 2017. Jelikož Bábinky zájezd pořádají každým rokem, byly prostředky
začleněny do rozpočtu obce již při jeho sestavování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo veřejnou finanční podporu ve výši 3.000,- Kč
pro soubor Bábinky na zájezd na Sv. Hostýn.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor zasedal dne 13. 6. 2017. Zabýval se záměry obce a obecně závaznými vyhláškami. U
záměrů obce provedl kontrolu zveřejnění a vyvěšení v období od 22. září 2016. V tomto období byly
zveřejněny 4 záměry – 1 na zemědělský pacht, 1 na směnu pozemku, 2 na zřízení práva stavby. Před
uzavřením a schválením smluv zastupitelstvem obce byly všechny záměry řádně zveřejněny. Nebyly
shledány závady. Kontrolní výbor provedl kontrolu obecně závažných vyhlášek v období od 22. září
2016. V uvedeném období nebyla přijata žádná OZV obce Hostišová. Nebyly shledány závady.
Nebylo přijato žádné usnesení.

7 Rekonstrukce pomníku obětem sv. válek
Obec obdržela Registraci na výše uvedenou akci (dotace) z Ministerstva obrany s termínem realizace
od 2. 1. 2018 – 30. 11. 2018. Výběrové řízení by mělo být vypsáno co nejdříve. Dotace by měla činit
cca 370.000,- Kč, finanční podíl obce by pak měl činit cca 78.000,- Kč. V rámci projektu bude
rekonstruován pomník partyzána Metoděje Ponížila a vybudován nový pomník obětem 1. světové
války.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku obce přípravou a vypsáním
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce pomníku obětem světových válek“.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Pomníky a okolí kaple
Je zpracována studie na úpravy okolí kaple. S ohledem na schválenou dotaci na rekonstrukci pomníků
předsedající doporučuje i tento projekt připravit k žádosti o dotaci, aby úpravy mohly probíhat
současně. Členové zastupitelstva měli k dispozici návrh studie od firmy List z Uherského Hradiště, ke
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kterému vznesli několik připomínek. Jednalo se zejména o umístění sochy Panny Marie, která je
v návrhu umístěna v místě bývalé studny. Členové zastupitelstva navrhli umístění sochy v místě, kde
dříve stával kaštan, tj. před kaplí a to z důvodu, že studna by měla být obnovena. V návrhu jsou
rovněž umístěny pomníky dál, než je tomu v současné době – prostor před nimi je vyplněn záhonem
s květinami a dvěma lavičkami. Toto rozmístění se nelíbí Milanu Kovářovi, který by zachoval současné
umístění pomníků. Ostatní členové zastupitelstva však souhlasí se studií – před pomníky by vzniklo
odpočinkové místo s lavičkami.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo návrh zadání projektu „Pomníky a okolí
kaple“ s tím, že v místě navrhovaného umístění sochy Panny Marie bude obnovena studna a socha
Panny Marie bude umístěna před kaplí čelem ke kapli.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9 Odpadové hospodářství obce – oleje, kovy, textil dotříďování
odpadů
V bodě č. 3 se členové zastupitelstva shodli na využití pozemku p. č. 1136 na odpadové hospodářství.
V současné době je vyhlášena výzva na řešení odpadového hospodářství obce (vybudování sběrných
dvorů, pořízení kontejnerů, systém door-door,…včetně pořízení svozové techniky, kterou by již bylo
potřeba pořídit novou). Dotace by činila až 85%. Předsedající doporučuje přípravu projektu, protože
z tohoto dotačního titulu je možné hradit i svozovou techniku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová pověřilo starostku přípravou projektu odpadového
hospodářství na pozemku p.č. 1136 v k.ú. Hostišová.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10 Zlínsko z nebe
Obci Hostišová byla doručena nabídka na zapojení se do projektu Zlínsko z nebe. Jedná se o vydání
knih složených z leteckých snímků obcí ve Zlínském kraji. Tyto knihy může poté obec zakoupit a využít
jako dar či propagační předmět. Knihy také budou distribuovány do informačních center a
knihkupectví. Renata Beňačková se vyjádřila, že v současné době není potřeba zapojení obce do
tohoto projektu. S tím souhlasí také ostatní členové zastupitelstva, dle jejich názoru má v současné
době obec propagačních předmětů dostatečné množství.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo účast na projektu Zlínsko z nebe.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11 Rekonstrukce ZŠ Mysločovice
Na svém zasedání dne 16. 5. 2017 zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu na stravování
našich žáků v jídelně ZŠ. Vyšší výdaje vznikly z důvodu rekonstrukce jídelny, kvůli které se musí obědy
dovážet. Pro naši obec činí přepokládaná částka cca 23.000,- Kč měsíčně. Vztah mezi obcemi v této
záležitosti řeší Smlouva o zajištění financování náhradního stravování.
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V souvislosti s rekonstrukcí ZŠ Mysločovice, se zastupitelé zúčastnili schůze v Mysločovicích, kde
jednali zástupci obcí školského obvodu o spolufinancování těchto prací. Obec Mysločovice požaduje
po obcích ze školského obvodu podíl 1,6 mil. Kč na každou obec. Tato částka je však pro naši obec
finančně neúnosná. Dle školského zákona obce školského obvodu musí financovat pouze školská
zařízení (tj. jídelna, družina), nikoliv samotnou školu (např. učebny). Dalším problémem je také
účtování investičních výdajů na rekonstrukci školy, když naše obec budovu v majetku nemá.
V neposlední řadě je problém to, že takto rozsáhlá akce (nákladná rekonstrukce) nebyla s obcemi
školského obvodu předem vůbec projednána. V rámci této problematiky se bude konat další schůze
zástupců obcí školského obvodu, na které bude znovu detailně projednáno financování rekonstrukce
školy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Smlouvu o zajištění financování náhradního
stravování. Obec Hostišová bude za své žáky hradit obci Mysločovice náklady ve výši 35,Kč/žáka/oběd.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12 Koštování slivovice
Projednávala se organizace této akce, která se bude konat v sobotu 9. září 2017.
Nebylo přijato žádné usnesení.

13 Různé, diskuze
V rámci diskuze předsedající seznámila přítomné s plánovanými investicemi a dotacemi na další roky.
Jedná se o: rekonstrukci chodníků a komunikace na Horňáku, osvětlení v nových lokalitách, změnu
územního plánu, komunikaci Pasíčky (tato lokalita bude řešena pravděpodobně v roce 2018 v rámci
pozemkových úprav – 50% řeší pozemkové úpravy a 50% musí financovat obec), řešení čištění
odpadních vod na dolním konci (do konce roku 2018 musí být hotové projekty), revitalizace toku a
retenční rybník, hřiště u KD, oprava propadlé kanalizace u výusti do potoka – zde již bylo zadáno
zpracování projektu. Zastupitelstvo bude muset určit prioritní projekty, neboť odhadované investice
by činily i v případě získání dotací cca 10 mil. Kč a to bez dalšího zadlužení obec není schopná
zafinancovat.

14 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 19.30 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 26. 9. 2017.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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