Zápis č. 5/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň
konaného dne 20.05.2013
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni
Čas zahájení:
19,00 hod.
Čas ukončení:
19,55 hod.
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Ondřej Hroník, Antonín Jiras, Antonín Kejmar, Karel Kukelka, Zdeněk Sojka, Tomáš Svatoš,
Jiří Vilda
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 (Příloha č. 1 – prezenční listina)
Omluven:
2
Zasedání usnášení schopné: ano
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Antonín Kejmar, Jiří Vilda
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Žádost o odsouhlasení smlouvy o výpůjčce a smlouvy budoucí darovací
Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Diskuze
Ukončení zasedání
1. Zahájení

Starosta obce přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomno sedm z devíti
zastupitelů, zasedání bylo prohlášeno za usnášení schopné. Starosta dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 5. 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 13.05.2013 do 20.05.2013. Současně bylo zveřejněno na
„elektronické úřední desce“ (Příloha č. 2 – Oznámení).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 1/5/2013 bylo přijato.
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání, které se konalo dne 22.04.2013 a
konstatoval, že nedošlo k žádné změně.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího Vildu.
Zapisovatelem pak Tomáše Svatoše.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň určuje ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího
Vildu, zapisovatelem Tomáše Svatoše.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 2/5/2013 bylo přijato.
3. Žádost o odsouhlasení smlouvy o výpůjčce a smlouvy budoucí darovací
Zastupitelstvu je předložena smlouva o výpůjčce pozemků parc.č. 1488/15 a 1488/18.
Tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Hostouň. Středočeský kraj je investorem stavby
"III/066 Hostouň, rekonstrukce mostu ev.č. 0066-3 PD" a touto stavbou budou trvale a
dočasně zabrány pozemky parc.č. 1488/15 a 1488/18.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí
Hostouň a Středočeským krajem ohledně pozemků parc.č. 1488/15 a 1488/18.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/5/2013 bylo přijato.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o budoucí smlouvě darovací na pozemky parc.č.
1488/15 a 1488/18. Na části pozemku parc.č. 1488/15 o ploše 2 m2 a na části pozemku parc.č.
1488/18 o ploše 2 m2 bude realizována stavba "III/0066 Hostouň, rekonstrukce mostu ev.
0066-3 PD", jejímž stavebníkem je Středočeský kraj. Obec Hostouň daruje bezúplatně
Středočeskému kraji dotčené části pozemků parc.č. 1488/15 a 1488/18.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou
mezi obcí Hostouň a Středočeským krajem ohledně pozemků parc.č. 1488/15 a 1488/18.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/5/2013 bylo přijato.
4. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
a ověření účetní závěrky obce Hostouň za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a auditorka Ing. Helena Křepinská, jednatelka společnosti
GESTIO s.r.o., Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha 10, se kterou byla uzavřena Smlouva o
vykonání přezkoumání hospodaření obce, doporučuje schválit závěrečný účet obce za rok
2012 bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 5/5/2013 bylo přijato.
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5. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Obec Hostouň uzavřela s firmou GESTIO s.r.o. se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00
Praha 10 Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Cena za vykonání
přezkoumání hospodaření je sjednána dohodou ve výši 18.000,- Kč be DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schválilo Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 6/5/2013 bylo přijato.
6. Diskuze
Nebyla.
7. Ukončení zasedání
Starosta poděkoval všem za účast a pozval zastupitele na příští zasedání. Termín jeho
konání bude ještě upřesněn. Toto zasedání ukončil v 19,55 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání – oznámení
Zápis byl vyhotoven dne 23.05.2013

Zapisovatel:

Tomáš Svatoš

……………………………………

Ověřovatelé:

Antonín Kejmar

……………………………………

Jiří Vilda

……………………………………

Antonín Jiras

……………………………………

Starosta:
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