USNESENÍ

z 8 zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném dne
26.9.2007 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. program jednání dle pozvánky
2. návrhovou komisy ve složení : předseda : Suchánek Václav
členové : Hanuš Josef, Kaňok Petr
3. Návrh dohody spoluvlastníků budovy č.p. 102 Hošťálkovy č. 85/1 – 1 640 m2
4. Čerpání nákladů SDH Hošťálkovy do 30 000,- Kč na nákup has.obleků, PHM a elektriky
5. Zásady pro poskytování cestovních náhrad ZO při pracovních cestách
6. OZV č. 8/2007 kterou se doplňuje a mění vyhláška č. 7/2007 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a ze vstupného.
7. Udělení výjimku z počtů žáků pro školní rok 2007-2008 na tři žáky
8. Nájem za nebytové prostory p.Bjalek ve výši 50.000,- Kč na rok. Pro rok 2007 poměrnou
část od prvního návrhu na změnu nájmu.
9. Vstup obce do „Sdružení místních samospráv“
10. Ceny dříví do konce roku 2007 ve stejné výši jako ve II Q/07
11. Příspěvek včelařům na léky pro včely ve výši 1.000,- Kč
12. Záměr prodeje pozemků :
a)
b)
c)
d)
e)

p.č. 73/2 a 73/1 v k.ú. Vraclávek
p.č. 822/2 v k.ú. Staré Purkartice
p.č. 84/6 v k.ú Vraclávek
p.č. 17 v k.ú Křížová
p.č. 461/4 a 461/3 v k.ú. Křížová

13. Dovoz štěrku na zpevnění cesty na Křížové ( p.Kantor) do 2m3

14. Záměr prodeje mechanické lopaty.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

15. Žádost p.Lukšíka o změnu druhu pozemku
16. Žádost p. Bražotikose o prodej pozemků p.č. 724/1 a 726/1 a 72/2 v k.ú. Staré
Purkartice
17. Žádost pana Maxe o nápravu povodňových škod ( podstoupit p. Brodovské)
18. Stížnost p. Mahelky ( zanesené příkopy u cesty – podstoupit silnicím)

Zastupitelstvo obce ukládá :
19. Odpovědět manželům Zvonkovým a sdělit nynější ceny.
20. Zveřejnit OZV č. 7/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ze
vstupného, provést kontrolu jejího dodržování

V Hošťálkovech dne 27.4.2007

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

