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 23. 2. 2016, 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). Chyběla Lenka Rašíková.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Radima Pospíšila sčitatelem
Milana Kováře a zapisovatelkou Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
b) Schválení programu zasedání.
1.
Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020
2.
Kanalizační řád obce Hostišová
3.
Směrnice obce Hostišová č. 17/2016, o stočném na území obce Hostišová
4.
Plán financování a obnovy kanalizací obce Hostišová
5.
Licenční smlouva s OSA, z.s., Praha
6.
Podnět na pořízení změny ÚP Hostišová
7.
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro obec Hostišová
8.
Žádost o veřejnou finanční podporu SDH Hostišová
9.
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
10.
Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku PO Hostišová
11.
Různé, diskuse
12.
Závěr
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020
Při projednávání bodu č. 1 se dostavila Lenka Rašíková. Nyní tedy zastupitelstvo obce zasedalo
v plném počtu 7 členů.
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2017-2020. Daňové příjmy i běžné
výdaje jsou ponechány ve stejné výši dle skutečnosti roku 2015. Do rozpočtového výhledu jsou
zahrnuty následující investiční akce:
 rok 2017 – přiměřené čištění odpadních vod ve výši 7.000.000,- Kč a rekonstrukce MK Strážná
ve výši 1.700.000,- Kč. Na akci PČOV si obec bude muset vzít úvěr ve výši 2.300.000,- Kč, a to i
v případě získání dotací. Do rozpočtového výhledu byly zahrnuty dotace ve výši 3.500.000,Kč na PČOV a 850.000,- Kč na rekonstrukci MK Strážná.
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rok 2018 – Protierozní opatření Pasíčky ve výši 500.000,- Kč a rekonstrukce osvětlení ve výši
1.000.000,- Kč. Na akci Protierozní opatření Pasíčky se v rozpočtovém výhledu počítá s dotací
ve výši 350.000,- Kč.
 rok 2019 – Komunikace Pasíčky ve výši 1.100.000,- Kč.
 rok 2020 – rekonstrukce MK p. č. 379 a k rozhledně ve výši 600.000,- Kč a rekonstrukce
sportovního areálu ve výši 800.000,- Kč. V rozpočtovém výhledu se počítá s dotací na
rekonstrukci sportovního areálu ve výši 400.000,- Kč.
Předsedající konstatovala, že se jedná o rozpočtový výhled, tudíž skutečné částky se mohou od
výhledu lišit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Kanalizační řád obce Hostišová
Na základě směny majetku s VaK Zlín, se obec stala vlastníkem celé kanalizace i všech kanalizačních
výustí. Tomuto stavu je potřeba přizpůsobit i kanalizační řád a směrnice. Lenka Rašíková vznesla
dotaz, zda voda stékající z rýn může být svedena do kanalizace. Předsedající odpověděla, že ano,
jelikož se jedná o jednotnou kanalizaci. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo
proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Kanalizační řád obce Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Směrnice obce Hostišová č. 17/2016 o stočném na území obce
Hostišová
Stejně jako v předchozím bodě kanalizační řád, i směrnici o stočném je nutné přizpůsobit novému
stavu po směně majetku s VaK Zlín. Jedná se o změnu čl. 8 – způsob úhrady stočného. Dosud se
v části obce vybíralo stočné přímo na obecním úřadě. Nově budou občané i z této části obce platit
prostřednictvím Moravské vodárenské. Cena bude ve výši 18,- Kč/ m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Směrnice obce Hostišová č. 17/2016, o stočném na území obce
Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Plán financování a obnovy kanalizací obce Hostišová
Plán financování a obnovy kanalizací se sestavuje na 10 let dopředu. Plán udává hodnotu majetku,
celkovou délku kanalizace, míru opotřebení majetku a finanční prostředky na obnovu kanalizace
v jednotlivých letech. Z důvodu předpokládaných velkých investic do kanalizace v příštích letech, jsou
na obnovu kanalizace navrženy jen nejnutnější prostředky, tj. 10.000,- Kč každý rok.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo Plán financování a obnovy kanalizací obce Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Licenční smlouva s OSA, z.s., Praha
Jako každým rokem předkládá OSA smlouvu na reprodukci hudebních děl místním rozhlasem za
úplatu ve výši 1.657,-Kč. Předběžně je domluveno s Mgr. M. Mynářem nahrání vlastní znělky do
rozhlasu. Obec by tedy při hlášení místním rozhlasem nepoužívala zpoplatněná hudební díla.
Předsedající proto navrhuje licenční smlouvu neschválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová neschválilo Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Podnět na pořízení změny ÚP Hostišová
Obec má dvě možnosti jak řešit změny územního plánu (ÚP). První možností je počkat na podání
Zprávy o uplatňování ÚP, která rovněž obsahuje navrhované změny. Tato zpráva se podává do 4 let
od pořízení ÚP. Druhou možností je zažádat o změnu ÚP již v červnu letošního roku. Provedení změn
u první možnosti je konec roku 2018, u druhé možnosti je to přelom let 2017/2018. Provedení změny
nenahrazuje Zprávu o uplatňování ÚP, která by musela být v roce 2018 zpracována. Důležitým
aspektem při rozhodování je tedy ekonomická stránka. Změnu ÚP by spolufinancovali žadatelé o
změnu společně s obcí. Pokud by obec zvolila druhou variantu, tj. zažádat o změnu ÚP již nyní,
musela by změnu ÚP de facto zaplatit dvakrát. Z ekonomického hlediska je tedy výhodnější zvolit
možnost č. 1, tj. zahrnout změny ÚP až do podání Zprávy o uplatňování ÚP.
První změna se týká pozemku p. č. 76/1 v lokalitě Skala, který by se měl změnit z plochy občanského
vybavení na plochu smíšenou výrobní. Navrhovatel této změny chce na uvedeném místě postavit
halu pro svůj podnikatelský záměr. Aby bylo možné jej uskutečnit, je potřeba změna právě na plochu
smíšenou výrobní. Žadatel souhlasí s provedením změn až při podání Zprávy o uplatňování ÚP.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zahrnutí podnětu pana Karla Baziky na změnu užívání
pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Hostišová z plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport na plochu
smíšenou výrobní do zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6a) bylo schváleno.

Druhá změna se týká lokality Skopalíkovo pole p. č. 88/3 a 98/8, kde žadatel navrhuje změnu ze
zemědělské půdy na plochu individuálního bydlení, s tím, že inženýrské sítě zainvestuje ze svých
prostředků. O počtu pozemků určených k výstavbě nových rodinných domů rozhoduje v konečné fázi
Stavební úřad ve Zlíně v souladu se Stavebním zákonem, který přesně vymezuje, kolik pozemků může
být v územním plánu určeno k zastavění. Ve schváleném ÚP z února 2014 jsou tyto plochy na
možném maximu. Předsedající upozornila na to, že na parcele 88/3 a 98/8 má podle urbanistické
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studie vzniknout asi 11 stavebních míst, což pravděpodobně značně převyšuje počet volných
pozemků k zastavění. Radim Pospíšil vznesl námitku, že v minulosti byl stejný podnět jiným
žadatelům zamítnut, zda by se tedy nyní nemělo postupovat stejně. Předsedající odpověděla, že
v tomto případě se jednalo o pozemky v lokalitě Strážná, kdy žádost byla podána půl roku po
schválení územního plánu a pozemky pro výstavbu rodinných domů byly již na maximu.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zahrnutí podnětu pana Františka Zatloukala na zařazení p.č.
88/3 a 98/8 v k.ú. Hostišová do plochy individuálního bydlení, do zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
Hostišová.
Pro: 6 Proti: 1(Radim Pospíšil) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

Třetí změna se týká lokality Strážná – pod vodojemem. U parcely č. 172/19 v této lokalitě je
navrhována změna ze zemědělské půdy na plochu pro občanskou vybavenost, aby zde bylo
v budoucnosti možné postavit např. MŠ či hřiště. V současné době jsou v této lokalitě záhumenky,
které by zůstaly zachovány i v případě uskutečnění změny ÚP až do doby, než by se začalo na
pozemcích stavět právě např. hřiště.
c) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo zahrnutí změny užívání pozemku p.č. 172/19 v k.ú. Hostišová
ze zemědělské plochy do plochy občanského vybavení, do zpracování Zprávy o uplatňování zásad ÚP
Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6c) bylo schváleno.

Poslední bod se týká změny PRVKÚku, která se musí objevit v územním plánu neboť PRVKÚK a
územní plán obce musí být v souladu.
d) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
pro obec Hostišovou, do zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6d) bylo schváleno.

7 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro
obec Hostišová
Původní varianta PRVKÚKu počítá s napojením obce na ČOV v Malenovicích. To je však pro obec
ekonomicky neúnosné a z důvodu neexistence přivaděče Mysločovice – Sazovice – Tečovice i
nerealizovatelné. V návrhu změny PRVKÚKu je horní konec řešen přiměřeným čištěním (domovní
ČOV a dočištění za septiky) a dolní konec společnou ČOV. Mgr. Michal Mynář vznesl dotaz, jaký bude
další postup po schválení změny PRVKÚKu zastupitelstvem obce? Předsedající odpověděla, že po
schválení změny zastupitelstvem obce je potřeba dále schválení všech dotčených orgánů (např.
Povodím Moravy či Ministerstvem zemědělství) a konečnou změnu PRVKÚKu schvaluje zastupitelstvo
Zlínského kraje. Předpokládá se, že Zastupitelstvo Zlínského kraje bude změnu projednávat na svém
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zasedání v červnu 2016. Teprve poté může obec žádat o dotaci z Ministerstva zemědělství a Zlínského
kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
pro obec Hostišovou.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8 Žádost o veřejnou finanční podporu SDH Hostišová
Předsedající seznámila přítomné se žádostí SDH Hostišová o veřejnou finanční podporu ve výši
70.000,- Kč, z toho 20.000,- Kč na nákup materiálu, 4.000,- Kč na dětské pohárové soutěže, 6.000,- Kč
na nákup pohonných hmot a 40.000,- Kč na oslavy výročí založení SDH. Předsedající konstatovala, že
obec má v rozpočtu tyto prostředky vyčleněny, tudíž doporučuje žádost a smlouvu ke schválení.
V rámci projednávání tohoto bodu Renata Beňačková poznamenala, že by členové SDH měli zveřejnit,
na co byly použity peníze vybrané při Vodění medvěda.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo veřejnou finanční podporu (dotaci) ve výši 70.000,- Kč pro SDH
Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory s SDH
Hostišová.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8b) bylo schváleno.

9 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
V souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2016 musí dojít ke změně obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a její přílohy.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo přílohu č. 1 k OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9b) bylo schváleno.
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10 Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku PO
Hostišová
V letošním roce byly mimořádně vypsány dotace pro Jednotky požární ochrany V na pořízení nového
dopravního automobilu. Současný automobil SDH Hostišová je již přes 30 let starý a ve špatném
stavu. Po schůzi se členy SDH, která proběhla minulý týden, byl vybrán automobil Peugeot Boxer za
cenu 840.000,- Kč včetně úprav. Lenka Rašíková vznesla dotaz, jaká je maximální výše poskytnuté
dotace. Předsedající odpověděla, že výše dotace je 50%, maximálně však 450.000,- Kč. Rovněž
poznamenala, že automobil se bude z finančních důvodů pořizovat jen v případě získání dotace.
Milan Kovář konstatoval, že by bylo dobré i v případě pořízení nového automobilu si současný
automobil ponechat. Předsedající odpověděla, že v současné době obec neuvažuje o vyřazení
stávající Avie. Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo pořízení zásahového dopravního automobilu pro jednotku
požární ochrany Hostišová, v případě získání dotace obec akci plně dofinancuje.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11 Různé, diskuze
Prvním bodem diskuze byla údržba obce. Předsedající seznámila přítomné se současnou situací:
pracovnici na VPP, kterou měla obec v loňském roce z úřadu práce již letos nelze přijmout.
Předsedající rovněž vyzvala přítomné ke zjištění vhodných kandidátů na údržbu obce z řad uchazečů
registrovaných na úřadu práce, na které by obec mohla získat dotaci.
Druhým bodem diskuze byla místnost na stolní tenis nacházející se ve sklepě KD. Na základě podnětu
občanů bylo zjištěno, že v místnosti je již delší dobu neuklizeno – odpadky se nacházely na podlaze, či
v umyvadle. Půjčování klíčů k této místnosti má na starosti Lenka Rašíková, která přislíbila, že bude
chodit jednou týdně kontrolovat pořádek v místnosti.
Dalším bodem diskuze byly šatny na hřišti. Renata Beňačková vznesla dotaz, v jakém jsou nyní stavu?
Předsedající odpověděla, že z důvodu déle trvajícího ničení šaten ze strany mládeže, byl vyměněn
zámek a šatny již tedy nyní nejsou mládeži k dispozici.
Dalším bodem diskuze byly dětské prvky na hřišti. Lenka Rašíková, která byla spolu s Mgr. Michalem
Mynářem pověřena obhlídkou hřiště, doporučila prvky ponechat, ale opravit. Stejného názoru byl i
Milan Kovář, který rovněž provedl obhlídku hřiště. Opravou herních prvků bude pověřen pracovník na
údržbu obce.
Mgr. Michal Mynář dále vznesl dotaz na termín Vítání občánků. Předsedající odpověděla, že Vítání
občánků se bude konat v neděli 24. dubna 2016.
Dalším bodem diskuze byl dotaz Renaty Beňačkové na termín rekonstrukce sálu KD. Předsedající
odpověděla, že rekonstrukce se uskuteční v květnu a červnu letošního roku, tudíž v tuto dobu bude
sál nepřístupný pro konání oslav a jiných událostí (mimo jiné se tak v letošním roce neuskuteční
oslava Dne matek).
6

Posledním bodem diskuze byla připomínka Renaty Beňačkové na špatný stav panelové cesty
v lokalitě Pod skalou. Cestou jezdí těžké zemědělské stroje a zejména v současném počasí se to na
stavu cesty značně podepisuje. Navrhuje proto, aby stav cesty posoudil stavební výbor.

12 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 18.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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