USNESENÍ z 22.jednání zastupitelstva obce Hošťálkovy
konaného dne 28.6.2006
OZ schvaluje:
1. program jednání dle pozvánky
2. návrhovou komisi ve složení: předsedkyně: p. Gerstnerová
členové: p. Trnka
p. Gebauerová
3. závěrečný účet obce za rok 2005 (ve výši 5828254,74Kč) – Příloha č. 1
4. zprávu auditora za rok 2005 (Příloha č.2)
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rozpočtový výhled obce pro období 2007-2009 ( Příloha č.3)

6. prodej parcely č. 131/1 a 131/2 v k.ú. Křížová manželům Vrankovým za cenu 10 Kč/m2
7. prodej parcely č. 430 v k.ú. Staré Purkartice p. Panáčkovi za cenu 20 Kč/m2
8. prodej budovy „moštárny“ ve Vraclávku sl. Kateřině Caisbergerové za cenu 100tis. Kč
9. záměr prodeje celé parcely č. 53/2 v k.ú. Vraclávek
10. záměr prodeje parcely č. 501/4 v k.ú. Křížová
11. záměr prodeje parcely č. 31/1 v k.ú. Křížová
12. spoluúčast obce ve výši 44500,00 Kč v dotaci „Obnova veřejného osvětlení“
v Mikroregionu Krnovsko
13. prodej stroje „Bělorus“ za cenu 15000 Kč p. Petru Vaculovi, Krnov (za cenu šrotu)
14. snížení ceny za prodej parcely č.717/1 a 695 v k.ú. Staré Purkartice za cenu 40 Kč/m2
Městu Krnov
15. pořízení slavnostního znaku a vlajky obce s cenou max. do 50tis. Kč, kdy tot bude
hrazeno z kapitoly místní správy a komunálního rozvoje v rámci rozpočtového opatření)
16. rozpočtové opatření č.1 ve výši 107856 Kč (Příloha č. 4)
17. obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 1/2006, která mění a doplňuje OZV č. 1/2005

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hošťálkovy
18. OZV č. 2/2006, která se mění a doplňuje OZV č. 2/2005 ze dne 1.1.2006 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
19. Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 5/2006 o místním poplatku ze psů
20. OZV č.3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ze vstupného
21. OZV č. 4/2006 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OZ bere na vědomí:
Žádost p. Suidy na snížení kupní ceny za pozemek, který si odkoupil

V Hošťálkovech 29.6.2006

Bronislav Holaň
starosta

Hynek Kotásek
místostarosta

