USNESENÍ
z 15zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném dne
24. 9. 2008 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. program jednání 15 jednání ZO dle pozvánky doplněn o dva body navržené p. Hynkem
Kotáskem
2. návrhovou komisy ve složení : předseda : Vrátný Lukáš
členové : Suchánek Václav, Kotasem Hynek
3. Rozpočtové opatření č.3 (příloha zápisu).
4. Záměr prodeje pozemků : a) p.č. 97/18 –zahrada 251 m2, v k.ú Vraclávek
b) p.č. 1024/1– ost.plocha v k.ú. Hošťálkovy
c) p.č. 126/9 – ost.plocha v k.ú. Vraclávek
d) p.č.832/1 – koryto vod.toku k.ú. Staré Purkartice
e) p.č. 495- ost.plocha v k.ú. Staré Purkartice
f) p.č. 159/2 – zahrada v k.ú. Hošťálkovy
5. Prodej pozemků : a) p.č.17/1 trv. tr.porost (část) panu Grulichovi za 30,-Kč/m2
b) p.č. 187/5 – zahrada (část) v k.ú. Vraclávek za 40,-Kč/m2
6. Příspěvek SDH Vraclávek na činnost a to 5.000,- Kč na údržbu a provoz hasičské
techniky a 10.000,- Kč na údržbu budovy hasičské zbrojnice.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na p.č. 1027/1 pro přípojku NN
vzdušné vedení k RD na pozemku p.č. 793/10 v k.ú. Hošťálkovy.
8. Udělení výjimky pro jednoho žáka ZŠ Hošťákovy.
9. Smlouvu s p.Naumovským na používání LAKATOŠE na práce v obecních lesí a to na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou.
10. Finanční dar ve výši 1.000,- Kč nově narozeným dětem
11. Balíček na Mikuláše v hodnotě 70,- Kč na jedno dítě
12. Občerstvení na předvánoční setkání seniorů

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
13. Zřízení jedné komise, která bude rozhodovat veškeré výběrové řízení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
14. Žádost pana Urbance o dopravní značení v Křížové.
14. Žádost pana Drasticha o pokácení 3ks lípy na pozemku obce, které ohrožují
15. Žádost p.Naumovského o přehodnocení cen za zalesňování, pokud by se ceny měly
snížit o 10%, musel by zalesňování dotovat. ZO přehodnotí rozhodnutí na základě
dodaných podkladů..

Zastupitelstvo obce ukládá :
16. Pan starosta prověření a doplnění dopravního značení ve všech částech Obce
Hošťálkovy a zjistí možnost prověřit zatíženost na místních komunikacích.
17. Pan Vrátný L. a Hanuš J. prověří žádost p.Drasticha o pokácení stromů a podají
starostovi zprávu.
18. Pan starosta prověří ceny za služby v obecních lesích na základě žádosti
p.Naumovského.
19. Pan starosta bude kontaktovat nového děkana a zjistí možnosti opravy kostela
20. Pan starosta prověří plán oprav na Kobylím potoku Stát. zem.správou a zjistí možnosti
spolupráce s vyčistěním koryta pod mosty.

V Hošťálkovech dne 24.9.2008

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

