USNESENÍ
ze 17zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném
dne 3. 12. 2008 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. program jednání 15 jednání ZO dle pozvánky
2. návrhovou komisy ve složení : předseda : Václav Suchánek
členové : Vrátný Lukáš, Vranka Pavel
3. Rozpočtové opatření č.5 (příloha zápisu).
4. Pověření pana starosty k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2008
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 (příloha zápisu)
6. Rozpočet na rok 2009
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
8. Prodeje pozemků : a) část p.č. 159/2 – zahrada v k.ú. Hošťálkovy panu Davidu
Ťapťuchovi za 40 Kč/m2
b) p.č. 97/18 – zahrada v k.ú Vraclávek manželům Farieslovým za
40,- Kč/m2
c) část p.č. 1024/1– ost.plocha v k.ú. Hošťálkovy Martinu Diasovi
za 10,- Kč/m2
d) p.č 832/1 – koryto vod.toku k.ú. Staré Purkartice Rudovi
Tošenovjanovi za 10,- Kč/m2
e) p.č. 495- ost.plocha v k.ú. Staré Purkartice panu Zemanovi za
10,- Kč/m2
f) p.č. 126/9 – ost.plocha v k.ú. Vraclávek manželům Drastichovým
za 10,- Kč/m2
9. Záměr prodeje pozemků : a) p.č. 177/1 v k.ú. Vraclávek
b) p.č. 87/2 – zahrada v k.ú. Hošťálkovy
10. Žádost o výměnu p.č. 1035/51 – vlastníci manželé Štechovi za parcelu 178/2 – vlastník
Obec Hošťálkovy vše v k.ú. Hošťálkovy
11. Smlouvu o smlouvě budoucí se spo. ČEZ o zřízení věcného břemene na p.č.999/4 a p.č.
167 vše v k.ú. Vraclávek pro el. vedení.

12. Souhlas s provedením změny užívání p.č. 129/2 v k.ú. Hošťálkovy tak, aby způsob
užívání byl v souladu se skutečností

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
13. Žádost paní Lazarové o územní souhlas na zřízení psího útulku

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
14. Žádost N.Hruškové a M.Minářové o rozšíření VO. Bude řešeno v r.2009 při obnově VO
v Křížové
15. Žádost Otty Menzela o změnu územního plánu do doby realizace aktualizace ÚP.

V Hošťálkovech dne 3. 12.2008

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

