
 

 

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 18. 9. 2015  číslo 5/2015 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

3. Informace k probíhající dostavbě kanalizace a opravách 

4. Informace k podané žádosti o dotaci na ČOV 

5. Zvážení úpravy topení v obecním bytě 

6. Znovuopravená Vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 dle MVCR-vyndáno z 

programu 

7. Rozpočtové opatření  

8. Různé 

Přítomni: členové zastupitelstva: p. Matějka František, p. Šímová Hana, p. Blechová Iva, p. 

Anděl Miroslav, p. Koubek Vlastimil, p. Joura Leoš 

Omluveni: p. Drozd Jan 

Jednání se účastnili 3 občané obce. 

Ad1 ) Starosta p. Matějka všechny přivítal, seznámil s programem a zahájil jednání v 19:15. 

Oznámil změnu programu a to vypuštění bodu 6, neboť nově zpracovaná vyhláška nebyla 

ještě vrácena po kontrole z Ministerstva vnitra. Program byl schválen. 

Ad2) Zapisovatelem byla navržena p. Blechová Iva a ověřovateli podpisu p. Joura Leoš a p. 

Anděl Miroslav 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:       0 

Výsledek hlasování – Zapisovatele a ověřovatelé byli schváleni. 

Ad3) 

- starosta informoval, že Fi. Š+H dosud nezahájila dostavbu kanalizace, neboť řeší se Správou 

a údržbou silnic povolení překopu silnice, protlak není z technických důvodů možný. 

V každém případě dokončení prací je vázáno ve smlouvě na termín 30.10.2015 v případě 

nedodržení bude sankcionováno.  

- nechaly se kolovat fotky míst, která byla vybrána projektantem, aby před kolaudací byla 

opravena. Byla oslovena Fi. Š+H a Fi. Bestaw ke zpracování cenové nabídky. Fi. Š+H zaslala 

cenovou nabídku ve výši 145 616 včetně DPH, Fi. Bestaw dosud nabídku nepředložila. 

- dozor bude vykonávat Ing. Manda 



 

Ad4) 

- p. Blechová informovala o podané žádosti o zařazení do seznamu akcí. Žádost je v pořádku 

v termínu podána. Drobné nedostatky, které si vyžádali z ministerstva doplnit, byly doplněny 

a čekáme na vyjádření, jestli nás do seznamu zařadí. 

Ad5) Dále byl předložen starostou návrh na úpravu topení v obecním bytě. Jednalo by se o 

předělání rozvodů, nové radiátory a o přemístění kotelny do jiné místnosti než koupelny. 

Cenovou nabídku předložil p. Anděl Miroslav ve výši 64 014,-včetně 21 %DPH. Ještě se bude 

řešit DPH, sazba by měla být 15%.  

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 48: Úpravy v obecním bytě byly schváleny. 

Ad6)  VYPUŠTĚNO 

Ad7) Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10 na vědomí (úprava příjmů a výdajů 

vzhledem k zaměstnání dalšího pracovníka)  a hlasovalo se o rozpočtovém opatření č. 11, 

kde došlo k mírnému navýšení příjmů u poplatků za psy a odpad a dále navýšení dotace z ÚP, 

ve výdajích jsou zohledněny drobné náklady na benzín a materiál (úpravy OÚ) a správu lesa. 

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 49: RO č. 11 bylo schváleno. 

Ad8) 

• Starosta informoval o opravách zasedací místnosti, na podlaze není beton, jak se 

předpokládalo, ale prkna, proto se dorovnají OSB deskami a na ně se položí koberec. 

Místnost bude sloužit také pro cvičení žen. 

• Dále byl starosta upozorněn, že je třeba důsledněji dohlížet na pracovní morálku 

dvou zaměstnanců, zaměstnaných za podpory ÚP . 

• Starosta informoval o konání Hubertské jízdy dne 24. 10. 2015, která má zakončení 

v Hostech na sále. Starosta poskytl příspěvek ve výši 10 000,-Kč . 

• Občané vznesli dotaz, kdo hradí el. energii za zapnuté mrazáky, které slouží 

mysliveckému spolku. Za energii dosud platila obec. Veškerá dosavadní spotřeba el. 

energie je evidována na extra elektroměru. Bude kontaktován předseda 

mysliveckého spolku, aby se domluvila pravidla pro přeúčtování elektrické energie 

jak do budoucna tak zpětně.  

• Starosta byl vyzván, aby upozornil p. Jaroslava Vacka k úklidu věcí, které uskladnil 

před svým domem na obecních pozemních. 

 



 

 

 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hodin. 

 

Zapisovatel: Blechová Iva 

 

Starosta: Matějka František 

 

Ověřovatelé: p. Joura Leoš 

 

                        p. Anděl Miroslav 

 

Den sepsání zápisu:  18. 9. 2015 v Hostech 

 

Datum vyvěšení: 

 

Datum sejmutí: 


