Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň
konaného dne 13.08.2012
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni
Čas zahájení:
19,00 hod.
Čas ukončení:
20,30 hod.
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Ondřej Hroník, Antonín Jiras, Martin Krátký, Karel Kukelka, Jiří Petrík, Zdeněk Sojka,
Tomáš Svatoš, Jiří Vilda
Počet přítomných členů zastupitelstva: 8 (Příloha č. 1 – prezenční listina)
Omluven:
1
Zasedání usnášení schopné: ano
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vilda, Tomáš Svatoš
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Návrh zadání územního plánu
Stavba trafostanice
Žádost o koupi pozemku
Příprava posvícení
Finanční příspěvek Svazu chovatelů
Diskuze
Ukončení zasedání

1. Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomno osm z devíti
zastupitelů, zasedání bylo prohlášeno za usnášení schopné. Starosta dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva obce Hostouň
v roce 2012 bylo na úřední desce Obecního úřadu Hostouň zveřejněno v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 06.08.2012 do 13.08.2012. Současně bylo zveřejněno na
„elektronické úřední desce“ (Příloha č. 2 – Oznámení).
Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání zastupitelstva obce a
navrhl úpravu programu takto:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
zápisu
3. Odúmrť
4. Lékařské ordinace
5. Nákup techniky pro údržbu obce
6. Návrh zadání územního plánu
7. Žádost o koupi pozemku
8. Příprava posvícení
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9. Finanční příspěvek na činnost Základní organizace Chovatelů drobného
zvířectva Hostouň
10. Ustanovení opatrovníka
11. Diskuze
12. Ukončení zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 1/7/2012 bylo přijato.
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
zápisu
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání, které se konalo dne 11.06.2012 a
konstatoval, že nedošlo k žádné změně.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Svatoše a Jiřího Vildu. Zapisovatelem
pak Ing. Šárku Hůlovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň určuje ověřovateli zápisu Tomáše Svatoše a Jiřího Vildu,
zapisovatelem Ing. Šárku Hůlovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 2/7/2012 bylo přijato.
3. Odúmrť
Starosta seznámil zastupitele se zněním dopisu, který napsal na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových ohledně převodu pozemku parc.č. 223/26 na obec. Tento dopis
bude podepsán i jednotlivými zastupiteli. V tomto dopise je opět apelováno na Úřad, aby
převedl předmětný pozemek na obec. Obec se opět zavazuje, že na tomto pozemku vybuduje
zdravotní středisko a sportovní halu.
Starosta seznámil zastupitele se zněním dalšího dopisu ohledně stejné záležitosti. V
tomto dopise starosta navrhuje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkový, aby ohledně
převodu pozemku parc.č. 223/26 na obec, stanovil Úřad pro jaké účely může být tento
pozemek obcí využit a aby dále stanovil, že pokud je obec využije jinak, tak by předmětný
pozemek musela vrátit.
4. Lékařské ordinace
MUDr. Marie Tvarohová požádala starostu o spolupráci při zajištění objektu
zdravotního střediska na zimní období. Budova po ukončení činnosti dětské doktorky zůstala
v přízemí volná. V objektu budou na náklady obce provedeny úpravy, aby byl zajištěn provoz
v zimních měsících. Dne 14.08. proběhne jednání se zástupci vlastníka budovy.
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5. Nákup techniky pro údržbu obce
Obec zakoupí malotraktor VINEA MINI 16 HP, čelní radlici a sypač v ceně 261.700,Kč bez DPH. Tento malotraktor bude zakoupen na leasing. Koupě na leasing je výhodnější z
důvodu delšího servisu a delší záruky. V ceně je i povinné ručení a strojní pojištění. Leasing
je uzavřen na 36 měsíců a splátka bez DPH bude činit 11.821 Kč/měs. Leasingová smlouva
bude uzavřena s ČSOB Leasing.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň souhlasí s koupí malotraktoru a s uzavření leasingové
smlouvy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/7/2012 bylo přijato.
6.

Návrh zadání územního plánu

Byl zpracován návrh zadání územního plánu. Dne 1.8.2012 byla uveřejněna veřejná
vyhláška - Oznámení projednání a zveřejnění návrhu zadání územního plánu Hostouň. Návrh
zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na dobu od 1.08.2012 do 31.8.2012. V této lhůtě
může každý uplatnit své připomínky.
7.

Žádost o koupi pozemku

Paní Leona Jirásková si opět podala žádost o odkoupení části pozemku parc.č.
1488/17, jež je v majetku obce. Zastupitelstvo obce o tomto prodeji již jednalo na svém
zasedání, které se konalo 16.01.2012 a svým usnesením č. 3/1/2012 odprodej části pozemku
parc.č. 1488/17 zamítlo. Po opětovném projednání členové zastupitelstva došli ke stejnému
rozhodnutí a to je část předmětného pozemku neprodat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň zamítá vyhovět žádosti Leony Jiráskové o odprodej části
pozemku parc.č. 1488/17.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/7/2012 bylo přijato.
8.

Příprava posvícení

Posvícení proběhne ve dnech 26. a 27. srpna 2012. Obec opět zaplatí hudbu na průvod
a hudbu v kulturním domě při pěkné hodince.
9.
Finanční příspěvek na činnost Základní organizace Chovatelů drobného
zvířectva Hostouň
Členové Základní organizace Chovatelů drobného zvířectva Hostouň podali žádost o
příspěvek na svoji činnost. Zastupitelé obce po projednání schválili příspěvek ve výši 3.000,Kč.
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Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje příspěvek na činnost Základné organizace
Chovatelů drobného zvířectva Hostouň ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 5/7/2012 bylo přijato.
10. Ustanovení opatrovníka
Pro řízení o zrušení trvalého bydliště pana Ladislava Vlasatého je nutné ustanovit
opatrovníka. Opatrovníkem pro toto řízení je Martin Krátký.
11.

Diskuze

Jiří Vilda
- 25.06.2012 proběhlo slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky obci
Hostouň předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou
Němcovou. Slavnostního aktu se za obce zúčastnil pan Antonín Kejmar a pan Jiří Vilda.
Zdeněk Sojka - jsou natřeny součásti dětského hřiště, je nutné odstranit starou skluzavku na
bývalém dětském hřišti, přepad z dálnice v lesíku je ucpán větvemi, strouhu je nutné vyčistit,
je potřeba upravit vjezd do hasičské zbrojnice
12.

Ukončení zasedání

Starosta poděkoval všem za účast a pozval zastupitele na příští zasedání, které se bude
konat dne 17.09.2012. Toto zasedání ukončil ve 20,20 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání – oznámení
Zápis byl vyhotoven dne 16.08.2012

Zapisovatel:

Ing. Šárka Hůlová

Ověřovatelé:

Tomáš Svatoš ……………………………………

Starosta:

……………………………………

Jiří Vilda

……………………………………

Antonín Jiras

……………………………………
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