U S N E S E N Í č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy
konaného dne 18. 7. 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: Daniel Merta
Členové: Monika Trávníčková, Michal Kostroš
3. Rozpočtové opatření č.1 ( příloha zápisu č.2)
4. Vítěze výběrového řízení na zhotovení LHP firmu Lesnická projekce Frýdek-Místek
5.

Smlouvu s Telefonicou Czech republic a.s. o umístění veřejné telekomunikační sítě na
p.č. 1098 v k.ú. Vraclávek

6. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 807 v k.ú.
Hošťálkovy s ČEZ Distribuce a.s.
7. Záměr prodej pozemku : a) části p.č. 1024/1 – ost.plocha o výměře 4.687 m2 v k.ú
Hošťálkovy
b) p.č. 177/1-zahrada o výměře 924m2 v k.ú. Staré Purkartice
c) části p.č. 807 – ost.plocha o výměře 170m2 a stavební
p.č. 39-zbořeniště o výměře 205m2 v k.ú. Křížová ve Slezsku
8. Prodej pozemků: a) p.č. 153/5 – ost.plocha o výměře 51 m2 v k.ú Vraclávek panu
Jaroslavu Peterovi za 15,- Kč/m2
b) části p.č. 824/4 – ost.plocha v k.ú Staré Purkartice manželům
Faruzelovým za 15,- Kč/m2
9. Pronájem pozemku : a) p.č. 687/7 v k.ú. Hošťálkovy paní Libuši Bařinové za cenu
0,40Kč za m2 na rok
b) p.č. 56/1 v k.ú. Vraclávek panu Rudolfu Stramovi za cenu
0,40Kč za m2 na rok
b) p.č. 120/1 a část p.č. 1024/3 o výměře 130 m2 v k.ú.
Hošťálkovy manželům Petrovi a Gabriele Kotáskovým za cenu
0,40Kč za m2 na rok
10. Příspěvek panu L.Hajdovi na reklamu „Muzea praček“ ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude
proplácen na základě dokladů o provedené reklamě

11. Příspěvek SDH Vraclávek na jejich činnost ve výši 20.000,-Kč.
12. Příspěvek fotbalovému klubu FK Hošťálkovy ve výši 20.000,- Kč. Z toho 15.000,- Kč na
úhradu splátky traktorku a 5.000,- na činnost klubu.
13. Snížení ceny mechanické lopaty ns 4.000,- Kč
14. Ukončení členství ve „Sdružení pro výstavby komunikace 1/11-1/57“ k 31.12.2011.
15. Pokud pan Bjalek neuhradí dluh včetně nájmu za rok 2011 do 31.12.2011, bude mu
vypovězena nájemní smlouva.
16. Opravu místních komunikací firmou JHF Heřmanovice do 150.000,- Kč.
17. Opravu rampy u obchodu provést svépomocí a zateplení části obchodu v ceně do 15.000,Kč dát udělat externí firmě.
18. Paní Agnesu Adamcovou jako správce KD
19. Záměr provést v letošním roce rekonstrukci čtyř autobusových zastávek.

V Hošťálkovech dne 18. 7. 2011

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce

Bc. Monika Trávníčková
místostarostka obce

