Výsledky projednání zastupitelstva obce Velké Hoštice na mimořádném
zasedání, konaném dne 24. 3. 2022
Výpis z usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce Velké Hoštice

Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice projednalo na svém zasedání body schváleného programu a
svým usnesením:
SCHVALUJE:
23/637 Program 23. zasedání zastupitelstva obce Velké Hoštice.
23/638 Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice za období leden – únor 2022.
23/639 Finanční dar na Ukrajinu ve výši 30 000,00 Kč, který bude zaslán na účet církevní
organizace Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu.
23/640 Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření obce Velké Hoštice č. II/2022.
23/641 Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Velké Hoštice za rok 2021.
23/642 Účetní závěrku Základní školy Velké Hoštice, příspěvkové organizace, za rok 2021 a
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 11 304,13 Kč.
23/643 Základní škole Velké Hoštice převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021
ve výši 11 304,13 Kč do rezervního fondu.
23/644 Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Velké Hoštice za rok 2021.
23/645 Účetní závěrku Mateřské školy Velké Hoštice, příspěvkové organizace, za rok 2021 a
výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 81 761,56 Kč.
23/646 Mateřské škole Velké Hoštice převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2021 ve výši 81 761,56 Kč do fondu odměn ve výši 21 700,00 Kč a do rezervního fondu ve výši
60 061,56 Kč.
23/647 Zařazení do majetku obce Velké Hoštice technické zhodnocení budovy ZŠ Velké Hoštice
pod názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybranosti při
ZŠ ve Velkých Hošticích“ v hodnotě 16 557 965,27 Kč pod inventárním číslem J 10.
23/648 Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o předání nemovitého majetku k hospodaření ze dne
12. 10. 2009 mezi obcí Velké Hoštice a Základní školou Velké Hoštice, okres Opava,
příspěvkovou organizací a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
23/649 Odpisový plán Základní školy Velké Hoštice na rok 2022.
23/650 Navýšení závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu Velké Hoštice.
23/651 Pořadí firem z výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké
Hoštice“. Tuto akci bude realizovat firma Uchytil s.r.o. z Brna, a to za vysoutěženou cenu
13 722 147,93 Kč vč. DPH a zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
23/652 Pořadí firem z výběrového řízení na akci „Rekonstrukce povrchu místní komunikace ul.
Na Pile“. Tuto akci bude realizovat firma Silnice Morava s.r.o. z Krnova, a to za vysoutěženou
cenu 931 173,65 Kč vč. DPH a zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
23/653 Výše dotací jednotlivým spolkům na činnost a akce pro rok 2022 dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

23/654 Směnnou smlouvu mezi obcí Velké Hoštice a SILGOR a.s. a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
23/655 Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Velké Hoštice na pozemky
pod chodníky na Nádražní ulici.
23/656 Záměr nového výprosu o bunkr.
23/657 Pořízení nových hracích prvků na dětská hřiště.
23/658 Vyasfaltování povrchu cyklostezky do Kravař a pověřuje firmu jk grant s.r.o. provedením
výběrového řízení.
23/659 Služební cestu starosty obce Ing. Alfonse Pospiecha do Slovinska.
23/660 Přijetí dotace z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na
rok 2022, jehož poskytovatelem je Moravskoslezský kraj, k realizaci projektu: „Kulturní akce
k 800. výročí založení obce Velké Hoštice“ a zároveň rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k uvedenému projektu.
23/661 Provedení výběrového řízení na projektovou dokumentaci cyklostezky do Chlebičova a
pověřuje firmu jk grant s.r.o. provedením výběrového řízení.
23/662 Výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“, a to včetně
udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena
v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 1166/1, v k.ú. Velké Hoštice. Vše
zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou.
23/663 Záměr pronájmu nebytových prostor v 2. patře budovy parc. č. 68/2 v k. ú. Velké Hoštice
v areálu na Zámecké ulici.
BERE NA VĚDOMÍ:
23/664 Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
23/665 Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření obce Velké Hoštice č. I/2022.
23/666 Výpověď smlouvy o výpůjčce pro Klub vojenské historie.
NESCHVALUJE:
23/667 Žádost o podporu Linky bezpečí.
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Mgr. Pavel Straub
místostarosta obce

………………………………..
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

