Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň
konaného dne 18.11.2013
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni
Čas zahájení:
19,00 hod.
Čas ukončení:
21,00 hod.
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Ondřej Hroník, Antonín Jiras, Anmtonín Kejmar, Martin Krátký, Karel Kukelka, Jiří Petrík,
Zdeněk Sojka, Tomáš Svatoš, Jiří Vilda
Počet přítomných členů zastupitelstva: 9 (Příloha č. 1 – prezenční listina)
Omluven:
0
Zasedání usnášení schopné: ano
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Antonín Kejmar, Jiří Vilda
Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
3. Změna nařízení obce o spalování suchých rostlinných materiálů
4. Žádost o finanční odškodnění
5. Inventury, zařazení hřbitovní zdi do inventury
6. Příprava rozpočtu na rok 2014
7. Zajištění zimního období
8. Obratiště v ulici Malá Alejíčka
9. Diskuze
10. Ukončení zasedání
1. Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomno všech devět
zastupitelů, zasedání bylo prohlášeno za usnášení schopné. Starosta dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Hostouň
v roce 2013 bylo na úřední desce Obecního úřadu Hostouň zveřejněno v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.11.2013 do 18.11.2013. Současně bylo zveřejněno na
„elektronické úřední desce“ (Příloha č. 2 – Oznámení).
Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání zastupitelstva a
program byl následovně upraven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Výstavba skladu Amazon v Dobrovízi
Plán na rok 2014
Změna nařízení obce o spalování suchých rostlinných materiálů
Inventury, zařazení hřbitovní zdi do inventury
Přijetí dotací
- 1 - (ze šesti)

8. Obratiště v ulici Malá Alejíčka
9. Dar a půjčka
10. Ceník nájmů v kulturním domě
11. Diskuze
12. Ukončení zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 1/11/2013 bylo přijato.
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání, které se konalo dne 14.10.2013 a
konstatoval, že nedošlo k žádné změně.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího Vildu.
Zapisovatelem pak Ing. Šárku Hůlovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň určuje ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího
Vildu, zapisovatelem Ing. Šárku Hůlovou.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 2/11/2013 bylo přijato.
3. Výstavba skladu Amazon v Dobrovízi
V obci Dobrovíz se v průmyslové zóně připravuje výstavba výrobní a skladovací haly
pro firmu AMAZON o ploše cca 100 000 m2. V případě výstavby této haly dojde k velkému
zatížení komunikací v okolí. Obec Hostouň zaslala dopis hejtmanovi Středočeského kraje, kde
žádá, aby v rámci výstavby haly byly řešeny přístupové komunikace a průjezdná komunikace
v obci Hostouň v ulicích Kladenská a Jenečská.
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Pavel Sovička, zástupce firmy PANATTONI
a zastupitelům sdělil, že v rámci výstavby haly budou vyčleněny finanční prostředky na
vybudování obchvatu obce Dobrovíz ve výši 45 - 50 mil. Kč. Zastupitelé požadují zajištění
bezpečnosti provozu na ulici Jenečská, vybudování stezky pro pěší z Hostouně do Jenče a do
dobrovízských hal. Dále zastupitelé požadují, aby autobusové linky, zajišťující dopravu
zaměstnanců do hal, jezdily také přes obec Hostouň.
4. Plán na rok 2014
Starosta přednesl návrh akcí, které by měly být uskutečněny v roce 2014:
- zpracovává se projekt na rozšíření Sulevického potoka, realizace rozšíření v příštím roce
- rekonstrukce ulice Pod Kostelem
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- zpracovává se projekt dětského hřiště z přírodních materiálů, dětské hřiště bude v parku na
Posvícenské návsi, dojde i k úpravě tohoto parku
- pokračování rekonstrukce hřbitovní zdi
-chodník Jenečská
5. Změna nařízení obce o spalování suchých rostlinných materiálů
Bylo zpracováno Nařízení obce Hostouň č. 1/2013 o podmínkách spalování
rostlinných matriálů. Úprava a projednání tohoto nařízení bude provedeno na příštím
zasedání.
6. Inventury, zařazení hřbitovní zdi do inventury
Provedení inventur za rok 2013, stanovení inventarizační komise
Dílčí inventarizační komise:
komise č. 1 – provede inventarizaci nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku,
zásob, pohledávek, závazků
místo provedení obecní úřad
předseda
Šárka Hůlová
člen
Martin Krátký
komise č. 2 – provede inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku
místo provedení obecní úřad
předseda
Šárka Hůlová
člen
Andrea Maršálková
komise č. 3 – provede inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku
místo provedení kulturní dům
předseda
Jiří Vilda
člen
Slávka Kejmarová
komise č. 4 – provede inventarizaci drobného dlouhodobého hmotného majetku
místo provedení knihovna
předseda
Karel Kukelka
člen
Karolína Svatošová
komise č. 5 – provede inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku
místo provedení hasičská zbrojnice
předseda
Antonín Kejmar
člen
Jiří Fanta, Zdeněk Sojka
Termín provedení inventarizace:
zahájení inventarizace
12.12.2013
ukončení inventarizace
06.01.2014
předání zpracovaných inventarizačních soupisů

14.1.2014
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje dílčí inventarizační komise a termíny provedení
inventarizace pro provedení inventarizace za rok 2013.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/11/2013 bylo schváleno.
7. Přijetí dotací
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace uzavřená se Středočeským krajem, výše dotace
je 2.000,- Kč.
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí finančních nákladů pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 od
Středočeského kraje ve výši 66.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních
nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ve výši 2.000,- Kč a
přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí finančních nákladů pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů ve výši 66.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/11/2013 bylo schváleno.
8. Obratiště v ulici Malá Alejíčka
Zastupitelům obce bylo paní Marcelou Gerykovou předloženo řešení obratiště na
konci ulice Malá Alejíčka ve dvou variantách.
I. varianta - vybudování obratiště dle přiloženého náčrtku, červená varianta
II. varianta - vybudování obratiště dle přiloženého náčrtku, zelená varianta, která je navržená
dle platné ČSN.
Obratiště bude vybudováno na náklady paní Gerykové, po vybudování zůstane
obratiště v majetku investora o bude sepsána dohoda o možnosti využívání obratiště pro
dopravní obslužnost obce. Investorovi bude umožněno bezplatné napojení na kanalizační síť
obce. Pro stavbu obratiště bude sestavena plánovací smlouva. Obec poskytne pro vybudování
obratiště část pozemku parc.č. 1494/1.
Náčrt obou variant řešení obratiště je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje vybudování obratiště na konci ulice Malá
Alejíčka dle varianty č. II.
Hlasování: 5 pro, 4 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 5/11/2013 bylo schváleno.
9. Dar a půjčka
Starosta zastupitelům navrhl, aby obec přispěla na dětské kolo pro Vasyla Ohara.
Chlapec je po těžké nemoci a potřebuje speciální kolo. Výše daru je navržena v částce
25.000,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje poskytnutí daru ve výši 25.000,- pro Vasyla
Ohara na zakoupení kola.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 6/11/2013 bylo schváleno.
10. Ceník nájmů v kulturním domě
Pan Martin Krátký předložil návrh ceníku nájmů v kulturním domě, který by měl platit
od 1.1.2014.
Předváděcí akce, školení semináře
Prodejní akce
Výstavy
Svatby
Rodinné oslavy
Plesy

5.000,- Kč
3.000,- Kč
2.500,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje výše uvedený ceník nájmů v kulturním domě s
platnosti od 1.1.2014.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 7/11/2013 bylo schváleno.
11. Diskuze
Zdeněk Sojka - dát nové informační cedule na hřbitov
Jiří Petrík

- na Jenečské ulici je zúžení na mostku, zařídit dopravní značení, aby bylo
patrné, ze které strany je přednost

12. Ukončení zasedání
Starosta poděkoval všem za účast. Datum příštího zasedání zastupitelstva
upřesněn později. Toto zasedání starosta ukončil ve 21,00 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání – oznámení
3. Varianty řešení obratiště v ulici Malá Alejíčka
Zápis byl vyhotoven dne 21.11.2013

Zapisovatel:

Ing. Šárka Hůlová

……………………………………

Ověřovatelé:

Antonín Kejmar

……………………………………
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bude

Starosta:

Jiří Vilda

……………………………………

Antonín Jiras

……………………………………
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