USNESENÍ
z 18zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy
konaném dne 11. 3. 2009 v KD Hošťálkovy
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

program jednání 18 jednání ZO dle pozvánky
návrhovou komisy ve složení : předseda : Lukáš Vrátný
členové : Josef Hanuš, Petr Číšecký
Rozpočtové opatření č.1(příloha zápisu).
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Výzva 02 eGovernment v obcích – Czech
POINT“
Doplnění VO mezi domy ve Vraclávku č.p. 47 a 49Prodeje pozemků : a) p.č. 177/1- zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Vraclávek
manželům Petře a Vladimírovi Štechovým 40 Kč/m2
b) p.č. 87/2 – ost.pl. o výměře 1836m2v k.ú. Hošťálkovy manželům
Brunovi a Olze Sperlichovým za 20,- Kč/m2
Záměr prodeje pozemků : a) p.č. 82/3 – ost.pl. v k.ú. Vraclávek
b) p.č. 19 – stavební v k.ú. Hošťálkovy
c) p.č. 1051 – zahrada v k.ú. Vraclávek

7.

Smlouvu o smlouvě budoucí se spo. ČEZ o zřízení věcného břemene na p.č.495 v k.ú.
Staré Purkartice pro elektrickou přípojku NN vedení.

8.

Prodloužení slevy na dřevo do trvajícího poklesu cen na trhu. Sledovat bude L.Vrátný.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
9.

Žádost pan Michala Kostroše o odkoupení části p.č. 818/1 v k.ú. Hošťálkovy do
vyřešení ÚP obce.

Žádost pana Jiřího Blahuty o zřízení zábradlí kolem potoku ve Vraclávku na proti
hospody. Provést šetření na místě a posoudit.
11. Zápis o odstranění nedodělků firmy BOGL a KRÝSL - SILNICE MORAVA s.r.o.
12. Upozornění ZVHS na špatný stav některých stromu kolem Kobylího potoka.
13. Provedenou změnu užívání u pozemků p.č. 129/2 a 133/2 v k.ú. Hošťálkovy, která byla
podmínkou pro čerpání dotace na obnovu parku a vytvoření parkoviště.
10.

Zastupitelstvo obce ukládá :
14. Panu starostovi prověřit , zda bylo vydáno povolení na pokácený strom na pozemcích
pana Štanglera.
15. Panu starostovi zajistit označení zákazu skládky, která se tvoří ve Vraclávku.
15. Panu starostovi upozornit majitele přilehlého zámeckého parku na nebezpečné stromy a

vyzvat ho k zajištění bezpečnosti tohoto parku.
16. Panu starostovi zajistit dovoz štěrku k Drobným provozovnám, který je používán ke
zpevňování místní komunikace.
18. Panu starostovi prověřit, komu patří pozemky okolo ČOV

V Hošťálkovech dne 11. 3. 2009

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

