USNESENÍ
ze 21zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném
dne 24. 6. 2009 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. program jednání 21 jednání ZO dle pozvánky
2. návrhovou komisy ve složení : předseda : Václav Suchánek
členové : Hynek Kotásek, Petr Číšecký
3. Rozpočtové opatření č.3 (příloha zápisu).
4. Závěrečný účet za rok 2008 (příloha zápisu)
5. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Hošťálkovy za rok 2008 .
6. Prodej podvozku ze sešrotované IFY za 1 500,- Kč panu Rudolfu Tošenovjanovi
7. Prodeje pozemků : a) p.č. 1051- zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Vraclávek
paní Navrkalové za 40 Kč/m2
b) p.č. 82/3 – ost.pl. o výměře 88 m2 v k.ú. Vraclávek panu
Ignácovi za 10,- Kč/m2
8. Záměr prodeje pozemků : a) p.č. 824/26 – ost.pl. v k.ú. Staré Purkartice
b) p.č. 80/1- zahrada v k.ú. Křížová
c) p.č. 779/110- trvalý tr.porost v k.ú. Křížová
d) p.č. 1089– ost.plocha v k.ú. Vraclávek
e) p.č. 818/1 – ost.pl. v k.ú. Hošťálkovy
f) p.č. 167/1 – zahrada v k.ú. Hošťálkovy
9. Převod p.č. 159/1 v k.ú. Hošťálkovy od Pozemkového fondu Bruntál .
10. Převod p.č. 157/2 a 157/3 v k.ú. Hošťálkovy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
11. Výši pokuty až do výše 50.000,- Kč za uložení odpadu na černou skládku.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
12. Sdělení pana Zouplna o poškozeném mostě v Křížové dle kat.mapy. Po prošetření stavu
na místě panem Petrem Číšecký zastupitelstvo znovu projedná.

13. Žádost paní Kubešové o narovnání pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Vraclávek. Projednáno
s panem Janem Číšecký , majitelem předmětného pozemku.
14. Odpověď pana Štanglera na výzvu OÚ k doložení povolení o kácení dubu.
15. Žádost manželů Gerstnerových a Rychvalských a pana Michala Kostroše o koupi části
p.č. 807 a 793/1 které se v současné době převádí z PF na obec.
16. Žádost p.Janoštíkové (Kotáskové) Zdeňky o možnost splátek. ZO nerozhodlo, ani jeden
návrh nezískal nadpoloviční většinu.
17. Záměr prodeje parcel č. 779/40 – ost.komunikace v k.u. Křížová o výměře 1.931 m2 do
upřesnění všech okolností okolo využití a konce ost.kom.

Zastupitelstvo obce ukládá :
18. Panu starostovi zajistit umístění kontejneru na hřbitov do konce července 2009.
19. Panu starostovi vznést písemný dotaz OSS na kvalitu nového živičného povrchu, požádá
o pozvání obce ke konečné kolaudaci a upozorní na nutnost opravy napojení nemístní
komunikaci u hospody.
20. Panu starostovi do příští porady ZO prověřit kdo má možnost připojení na kanalizaci a
není doposud připojen. Dále zmapovat kdo nevyváží jímky .
21. Panu starostovi zajistit skácení kaštanu a vrby u RD pana Blahuty Jindřicha, který
ohrožuje obyvatelé a řidiče a ořez smrků u drobných provozoven – zasahují do el.vedení.

V Hošťálkovech dne 24. 6. 2009

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

