USNESENÍ
ze 22zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném
dne 16. 9. 2009 v KD Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. program jednání 22 jednání ZO dle pozvánky
2. návrhovou komisy ve složení : předseda : Václav Suchánek
členové : Josef Hanuš, Petr Kaňok
3. Rozpočtové opatření č.4(příloha zápisu).
4. - Zařazení obce do územní působnosti MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
- Strategický plán LEADER pro období 2007-2013 MAS Rozvoj
Krnovska o.p.s. a jeho realizaci .
- Setrvání v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Krnovsko
- Zastupitelstvo zmocňuje pana Bohuslava Mohylu, bytem Hošťálkovy 19
a pana Josefa Hanuše, bytem Hošťálkovy 8 k zastupování obce v MAS
Rozvoj Krnovska o.p.s.
5. Prodeje pozemků : a) p.č. 818/1-ost.plocha – část v k.ú. Hošťálkovy paní
Šimanové za 20 Kč/m2
b) p.č. 159/2-ost.plocha – část v k.ú. Hošťálkovy paní
Miketové za 20,- Kč/m2
c) p.č. 167/1-zahrada – část v k.ú. Hošťálkovy panu
Bohuslavu Mohylovi ml. za 40,- Kč/m2
d) p.č. 824/26-ost.plocha o výměře 85 m2 v k.ú. Staré
Purkartice panu Panáčkovi za 20,- Kč/m2
e) p.č. 80/1-zahrada v k.ú. Křížová část
manželům Sentenským a část paní Hájkové za 40 Kč/m2
f) p.č. 779/110-trvalý trav.por. k.ú. Křížová část
manželům Sentenským a část paní Hájkové za 30 Kč/m2
g) p.č.1089 – ost.pl. o výměře 38 m2 v k.ú.
Vraclávek manželům Szymikovým za 20,- Kč/m2
6. Záměr prodeje pozemků : a) p.č. 63/2 – zbořeniště v k.ú. Staré Purkartice - část
b) p.č. 501/1– zahrada v k.ú. Křížová - část
c) p.č. 501/3- zahrada v k.ú. Křížová
7. Udělení výjimky ZŠ Hošťálkovy pro školní rok 2009/2010 .

8. Změnu územního plánu obce za využití dotace z EU.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
9. Odpověď na žádost paní Kubešové o vysvětlení prodeje p.č. 4/2 v k.ú. Vraclávek.

Zastupitelstvo obce ukládá :
10. Panu starostovi zajistit výpis pozemku ve vlastnictví PF v katastrech obce Hošťálkovy.
11. Zajistit oplocení kolem úložiště zeminy tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto
prostoru.
12. Panu starostovi do příští porady ZO prověřit kdo má možnost připojení na kanalizaci a
není doposud připojen. Dále zmapovat kdo nevyváží jímky .
13. Panu starostovi zajistit úklid kamenné drtě panem Lazarem u výjezdu ze statku vedle ZŠ
14. Pan starosta zajistí dokončení odvodnění hřiště ve Vraclávku – vykopání příkopu.

V Hošťálkovech dne 16. 9. 2009

Bohuslav Mohyla
starosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

