USNESENÍ
z 12zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném dne
23. 4. 2008 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.

program jednání dle pozvánky

2.

návrhovou komisy ve složení : předseda : Vrátný Lukáš
členové : Kaňok Petr,Hovorka Jaroslav

3.

Rozpočtové opatření č.1 (příloha zápisu).

4.

Záměr prodeje pozemků :

5.

Žádost o změnu ÚP firmy BELCAM zast. panem Štanglerem s tím, že náklady spojené
se změnou ÚP si hradí žadatel sám.

6.

Žádost společnosti O2 Telefonica o zřízení věcného břemene na p.č. 192/2, 333/2 a 355/1 v k.ú. Vraclávek

7.

Roční příspěvek na provoz TJ Sokol Hošťálkovy ve výši 15.000,- Kč, splatný v r. 2008 do 5.5.2008 a
v následujících létech vždy do 31. března.

8.

Prodej Felície za vyvolávací cenu 10.000,- Kč. Výběr zájemců se provede obálkovou metodou. Nabídku
vyvěsit 15 dnů na úřední desce.

9.

Odkoupení přístupové cesty od pana Tavandzise p.č. 85/7 díl e) o výměře 149 m2 dle GP č. 123-2610/2006
v k.ú Křížové ve Slezsku za cenu 40,- Kč/m2

a) p.č. 159/2 –ost.plocha v k.ú Hošťálkovy
b) p.č. 668/4 – ost.plocha v k.ú. Staré Purkartice
c) p.č. 833/5 – ost.plocha v k.ú. Staré Purkartice
d) 187/5 – zahrada v k.ú. Vraclávek
e) p.č. 779/56 – trv.trav.porost a část p.č. 779/54
trv.trav.porost v k.ú. Křížová ve Slezsku

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
10. Žádost p.Siudy o snížení ceny p.č. 718/1 a 717/1 část a) dle GP č. 126-5072/2004 v k.ú. Křížová ve Slezsku
11. Žádost TJ Sokol Hošťálkovy za zakoupení sekačky do 70.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
13. Vyjádření k ÚP pana Václava Petra.
14. Žádost paní Běťákové o pokácení stromů.
15. Žádost p. Caisbergerové o skácení nebo ořez lípy.

16. Žádost pana Kolárovčeka o odkup p.č. 122/2 a 139/2 v k.ú. Staré Purkartice. Tyto má
v pronáju HalBi spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce ukládá :
16. Pan starosta prošetří do 2.5.2008 stav stromů z žádosti paní Běťákové.
17. Žádost p. Caisbergerové prošetří p. Hovorka, Suchánek a Vrátný. Do 2.5.2008 podají
písemné stanovisko z šetření.
18. Přepracovat smlouvu s p.Štanglerem v preambuli a po konzultaci s právníkem v bodu IV
včetně sankcí za neplnění ujednání.Zajistí p. Kožuchovová.

Zastupitelstvo obce revokuje :
19. Usnesení č. 16 ze dne 13.9.2005 bod 9 následně : ruší se část věty „ v k.ú. Vraclávek“ a
nahrazuje se „ v k.ú. Staré Purkartice“.

V Hošťálkovech dne 27.4.2007

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

