USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ
Usnesení
z 2. jednání Zastupitelstva obce Hošťálkovy konaného dne 10.12.2002 v Kulturním domě v Hošťálkovech
___________________________________________________________________________
ZO schvaluje :
----------------a) návrhovou komisi ve složení předseda: Mgr. Gerstnerová
členové : p. Kotásek, p. Trnka
b) prodej p.č. 779/93 - části v k.ú. Křížová ing. Šeneklové
c) záměr prodeje p.č. 32/1 st. v k.ú. Staré Purkartice
d) záměr prodeje p.č. 665/2 a 665/1 - částí v k.ú. Staré Purkartice
e) záměr prodeje p.č. 748/1 a 748/3 - částí v k.ú. Staré Purkartice
f) bezúplatný převod p.č. 144 st. v k.ú. Vraclávek od Pozemkového fondu Bruntál
3 vodné, 11,- Kč /m3 stočné pro
g) zvýšení vodného a stočného od 1.1.2003 na 11,- Kč /m
občany,
3 stočné pro Harmonii, centrum služeb
12,- Kč/m
h) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2003 na základě písemné smlouvy s každým občanem ve výši 360,- Kč
za osobu s trvalým pobytem a 325,- Kč na nemovitost v katastru obce
ch) ruší OZV č. 7 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
i) prodej chaty " KOTEL" ing. Mohylovi Miroslavovi
j) odměny členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. ve výši:
člen zastupitelstva obce : 270,- Kč
předseda výboru : 800,- Kč
místostarosta obce : 1 800,- Kč
k) ruší ceny pro prodej pozemků v obci stanovené v Usnesení č. 17 ze dne 10.9. 2001 bod d)

ZO zřizuje :
------------a) Finanční výbor ve složení: předseda - p. Trnka, členové: p. ing. Skopal
p. Čanecká Lýdie
b) Kontrolní výbor ve složení : předseda - p. Moravcová V., členové - p. Gebauerová
p. Fusková
c) Komisi pro projednávání přestupků ve složení : předseda - JUDr. Lindenthal
členové - p. Kostrošová, Mgr. Gerstnerová
zapisovatelka - p. Fujáková
strana dvě

ZO vydává:
-------------a) Jednací řád zastupitelstva obce

ZO neschvaluje:
-------------------a) záměr prodeje p.č. 605 v k.ú. Křížová
b) záměr prodeje p.č. 818/1 v k.ú. Vraclávek
c) zápis do obecní kroniky o komunálních volbách v roce 2002

ZO bere na vědomí :
-----------------------a) žádost o odkoupení p.č. 430 a 824/13 v k.ú. Staré Purkartice

Bronislav Holaň
starosta

Hynek Kotásek
místostarosta

