Usnesení

ze 4. jednání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaného dne 22.4.2003 v Hasičské zbrojnici
ve Vraclávku
___________________________________________________________________________

ZO schvaluje :
----------------a) návrhovou komisi ve složení předseda: Mgr. Gerstnerová
členové : p. Trnka , p. Moravcová
b) prodej akcií České spořitelny , a.s. fa Global Brokers za cenu 185,- Kč za akcií
c) záměr prodeje p.č. 605 v k.ú. Křížová
d) záměr prodeje p.č. 88/1 v k.ú. Vraclávek
e) záměr prodeje p.č. 605/6 v k .ú. Staré Purkartice
f) záměr prodeje p.č. 430 v k.ú. Staré Purkartice
g) prodej parcely č. 138 v k.ú. Hošťálkovy Prokešovi Jaromírovi
h) prodej p.č. 167/1 – části Kleinové Ludmile
ch) pověření k řízení obecního automobilu p. Kotáskovi Hynkovi
i) ceny pro prodej obecních pozemků v rozmezí od 10,- Kč do 300,- Kč za m2
j) záměr prodeje dřevěné boudy u vleku chaty KOTEL ve Vraclávku
k) uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ se společností Global Brokers, a.s. , IČ:
61251208, se sídlem Praha 9, Českomoravská 12, čp. 317, PSČ 190 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7485 (dále jen „Obchodník“ )
k vymezení podmínek pro uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“, na
základě které dojde k prodeji 700 ks prioritních akcií na jméno vydaných společností České
spořitelny, a.s. v zaknihované podobě , ISIN CZ0008023736 (dále jen „Akcie“), při zaplacení
minimální kupní ceny ve výši 185,- Kč za jednu Akcii, a dále k úpravě souvisejících práv a
povinností
l) uzavření „Smlouvy o zastavení cenných papírů“ s Obchodníkem o zřízení zástavního práva
k Akciím ve prospěch Obchodníka k zajištění jeho vymezených pohledávek,

m) uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů „ s Obchodníkem, jejímž
předmětem bude úplatný převod Akcií za podmínek vymezených „Smlouvou o uzavření
budoucích smluv“,
n) opakované uzavírání „Smlouvy o převodu samostatně převoditelných práv“
s Obchodníkem, jejímž předmětem bude postoupení samostatně převoditelných práv
spojených s Akciemi za podmínek vymezených „Smlouvou o uzavření budoucích smluv“
o) zřízení zástavního práva k Akciím ve prospěch Obchodníka podle „Smlouvy o zastavení
cenných papírů“, a to jeho registraci ve Středisku cenných papírů (dále jen „SCP“),
p) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu obce v SCP
ve prospěch Obchodníka jako zástavního věřitele podle „Smlouvy o zastavení cenných
papírů“,
r) převod samostatně převoditelných práv spojených s Akciemi podle „Smlouvy o uzavření
budoucích smluv“ a „Smluv o převodu samostatně převoditelných práv“, včetně práv
evidovaných majetkovém účtu obce v SCP,
s) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu obce v SCP
ve prospěch Obchodníka jako zmocněnce podle „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“ a
„Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“,
t) převod Akcií z majetkového účtu obce v SCP podle „Smlouvy o uzavření budoucích
smluv“ a „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů,
u) cenu pro prodej pozemku 10,- Kč /m2 pro pana Prokeše Jaromíra
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v) cenu pro prodej pozemku 10,- Kč /m2 pro p. Kleinovou Ludmilu

ZO bere na vědomí :

------------------------

a) rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce p. Vladislava Panáčka
b) žádost p. Kotáska Petra o vybudování terasy před hospodou v Hošťálkovech
c) žádost Sdružení maminek a dětí o rekonstrukci dětského hřiště v parku v Hošťálkovech
d) předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny
,
a.s.

ZO deleguje:
---------------

a) Obchodníka nebo jim dále pověřenou třetí osobu, podle “Smlouvy o uzavření budoucích
smluv“ k zastupování obce na valných hromadách České spořitelny, a.s., a to po dobu trvání
„Smlouvy o uzavření budoucích smluv“,

ZO ukládá:
-------------

a) zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících
dokumentů podle „Smlouvy o uzavření budoucích smluv“,
b) kontrolovat plnění uzavřených smluv, zejména sjednaných platebních podmínek

Bronislav H o l a ň
starosta

Hynek K o t á s e k
místostarosta

