U S N E S E N Í č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy
konaného dne 6. 6. 2011 v KD v
Hošťálkovech
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání 2 jednání ZO dle pozvánky (příloha zápisu č.1)
2. návrhovou komisy ve složení - předseda: Monika Trávníčková
Členové: Nikola Huňková, Pavel Vranka,
3. Rozpočet na rok 2011( příloha zápisu č.2)
4. Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad (příloha zápisu č.3)
5.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

6. Cenu za pronájem pozemků ve vlastnictví obce Hošťálkovy na výši 0,40Kč/m2 na rok.
7. v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 a §
55 odst. 2 téhož zákona, jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem

územního plánu pana Tomáše Gronkowiece
8. Paní Moniku Trávníčkovou jako člena školské rady.
9. Zřízení věcného břemene na p.č. 167 a 166/1 v k.ú. Vraclávek pro elektrickou přípojku
vedení NN.
10. Zřízení věcného břemene na p.č. 166/1 a 167 v k.ú. Vraclávek pro odvod odpadních vod z
domovní čističky s Eduardem a Soňou Zlatníkovými.
11. Podání žádosti o bezúplatný převod a bezúplatný převod pozemkové parc.č. 816/2 –
ostatní plocha v k.ú. Hošťálkovy z PF ČR dle zákona č. 95/99 Sb., § 5 odst. 1 písm. a) do
vlastnictví obce Hošťálkovy. Obec Hošťálkovy tento pozemek do svého vlastnictví
příjme.
12. Pověření pana starostu Tomáše Gronkowiece k provedení výběrového řízení na zhotovení
nového „Lesního hospodářského plánu“ pro lesy obce Hošťálkovy.
13. Koupi benzinové sekačky v hodnotě do 25.000,- Kč do vlastnictví obce.
14. Členy finančního výboru Libuši Menzlovou a Ivanu Červenkovou ml.

15. Členy kontrolního výboru Václava Suchánka a Daniela Mertu
16. Měsíční odměnu neuvolněné místostarostce ve výši 2.500,- Kč
17. Měsíční odměnu zastupitelům ve výši 437,- Kč
18. Měsíční odměnu zastupitelů, kteří jsou předsedové výboru ve výši 1.000,- Kč
19. Vyplacení měsíčních odměn ZO se zpětnou platností od 9.4.2011.
20. Zhotovení jednoho světla VO ve Vraclávku nad požární zbrojnicí.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
21. Záměr prodeje budovy čp.30 na p.č. st. 34 a přilehlý pozemek parc. č. 126, vše v k.ú.
Hošťálkovy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
22. Změnu v zadání územního plánu obce Hošťálkovy

V Hošťálkovech dne 6. 6. 2011

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce

Bc. Monika Trávníčková
místostarostka obce

