Zápis ze zasedání č. 8/11 zastupitelstva obce Hostouň
konaného dne 20.06. 2011
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni
Čas zahájení:
19,00 hod.
Čas ukončení:
20,30 hod.
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Antonín Jiras, Antonín Kejmar, Tomáš Svatoš, Karel Kukelka, Jiří Pertík, Zdeněk Sojka, Jiří
Vilda
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 (Příloha č. 1 – prezenční listina)
Omluven:
2
Zasedání usnášení schopné: ano
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vilda, Antonín Kejmar
Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Dotace z fondu Středočeského kraje na akci „Veřejný bezdrátový rozhlas obce
Hostouň“
5. Vyhodnocení nabídek na veřejné osvětlení
6. Informace o plánovaných akcích obce
7. Projekt na obnovu parku na Posvícenské návsi
8. Sociální služby v obci
9. Návrh znaku obce
10. Zpráva auditora za rok 2010
11. Diskuze
12. Ukončení zasedání
1. Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomno sedm z devíti
zastupitelů, proto bylo prohlášeno zasedání za usnášení schopné. Starosta dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 8. zasedání zastupitelstva obce Hostouň
bylo na úřední desce Obecního úřadu Hostouň zveřejněno v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 13.06.2011 do 20.06.2011. Současně bylo zveřejněno na „elektronické
úřední desce“ (Příloha č. 2 – Oznámení).
Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání zastupitelstva obce.
K programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 1/8/2011 bylo přijato.
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2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání, které se konalo dne 16.05.2011 a
konstatoval, že nedošlo k žádné změně.
3. Určení ověřovatelů zápisu
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: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 2/8/2011 bylo přijato.
4. Dotace z fondu Středočeského kraje na akci „Veřejný bezdrátový rozhlas obce
Hostouň“
Obec Hostouň žádala o dotaci z fondu Středočeského kraje na akci „Veřejný
bezdrátový rozhlas obce Hostouň“ a bylo jí sděleno, že dne 6. června 2011 schválilo
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a naše žádost nebyla schválena.
Zastupitelstvo obce Hostouň bere tuto informaci na vědomí.
5. Vyhodnocení nabídek na veřejné osvětlení
Obci Hostouň bylo firmou DATmoLUX s.r.o. Brno, kterou zastupuje pan Václav
Koukal, předložena nabídka na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Nabídku podrobně za
obec prostudoval pan Jiří Vilda a na základě jeho rozboru nebyla nabídka obcí přijata.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání nabídky rekonstrukce veřejného osvětlení
firmou DATmoLUX s.r.o. Brno zamítlo přijetí této nabídky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/8/2011 bylo přijato.
6. Informace o plánovaných akcích obce
Byla zahájena výstavba kanalizace a následná rekonstrukce místních komunikací
v ulici U Rybníka. Tato akce bude z části financována darem Letiště Praha – Ruzyně. Dar byl
obci přidělen ve výši 1,153.270,- Kč.
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Zastupitelstvo obce Hostouň bere tuto informaci na vědomí.
7. Projekt na obnovu parku na Posvícenské návsi
Obec nechala na návrh zastupitele Jiřího Petríka zpracovat studii na obnovu parku na
Posvícenské návsi. Rozpočet na tuto akci činí cca 400.000,- Kč. V letošním roce se již tato
akce nebude provádět, jelikož tato částka není zahrnuta do rozpočtu obce. V příštím roce se
obnova parku bude provádět pouze, pokud se obci podaří získat dotaci alespoň ve výši 70%
celkových nákladů.
Zastupitelstvo obce Hostouň bere tuto informaci na vědomí.
8. Sociální služby v obci
Zastupitel Jiří Petrík přednesl model možného provozování sociálních služeb pro
důchodce v obci. Starosta obce konzultoval provozování sociálních služeb se starostkou obce
Středokluky. Na začátku roku byl v obci proveden průzkum, zda by měli důchodci zájem o
dovážení teplých obědů. Nikdo se nepřihlásil. Obec sociální služby pro důchodce provozovat
nebude.
9. Návrh znaku obce
Pan Antonín Kejmar navrhl, aby obec Hostouň měla svůj znak a vlajku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň odsouhlasilo, aby obec zahájila práce na přípravě znaku a
vlajky obce a zároveň odsouhlasilo podpis smlouvy o dílo s vybraným heraldikem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/8/2011 bylo přijato.
10. Zpráva auditora za rok 2010
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
a ověření účetní závěrky obce Hostouň za rok 2010. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a auditorka Ing. Helena Křepinská doporučuje schválit závěrečný
účet obce za rok 2010 bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 5/8/2011 bylo přijato.
11. Diskuze
Antonín Kejmar – proběhlo jednání s SÚS Kladno, na jehož základě opravili zrcadlo na
křižovatce směrem na Hřebeč a značku, ale neposunuli značku s omezením rychlosti za
označení obce
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12. Ukončení zasedání
Starosta poděkoval všem za účast a pozval zastupitele na příští zasedání, které se bude
konat v pondělí 18. července 2011. Starosta toto zasedání ukončil ve 20,30 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání – oznámení
Zápis byl vyhotoven dne 23.06.2011.

Zapisovatel:

Ing. Šárka Hůlová

……………………………………

Ověřovatelé:

Antonín Kejmar

……………………………………

Jiří Vilda

……………………………………

Antonín Jiras

……………………………………

Starosta:
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