USNESENÍ
ze 26zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy konaném
dne 23. 6. 2010 na Obecním úřadě Hošťálkovy

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání 26 jednání ZO dle pozvánky
2. návrhovou komisy ve složení - předseda: Václav Suchánek
Členové: Josef Hanuš, Petr Kaňok
3. Rozpočtové opatření č. 1(příloha zápisu).

4.

Závěrečný účet za rok 2009 a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2009 (příloha zápisu)

5. Záměr prodeje : p.č. 807 trvalý tr.porost o výměře 1633m2 a p.č. 793/1 – orná půda o
výměře 23.721m2 v k.ú. Hošťálkovy
p.č. 668/5 – ost.pl. o výměře 680 m2 v k.ú. Staré Purkartice
p.č. 153/5 – ost.pl. o výměře 51 m2 a p.č. 153/1-zahrada o
výměře 200 m2 v k.ú. Vraclávek
6. Prodeje pozemků : a) p.č. 1019/2-ost.pl. o výměře 125 m2 – v k.ú. Hošťálkovy
za 20,- Kč/m2
7. Žádost o příspěvek mysliveckému sdružení „SOKOL“ Hošťálkovy ve výši 20.000,- Kč.

8.

Odstoupení od kupní smlouvy č. 15/07po vzájemné dohodě s ing. Sukem. Chyba v kupní
smlouvě, žádost na část p.č. 779/91-ost.plocha,silnice, při sepisování KS nebyl zapsán GP
dělící pozemek.

9. Nápravu kupní smlouvy ze dne 6. 1. 1999. Schválen prodej hosp. budovy a st. pozemeku
č. 120 o výměře 137 m2 usnesení č. 23 ze dne 7. 8. 1998,byla zapsána pouze budova
pozemek je stále majetek obce.
10. Smlouvu se spol. OSTWIND CZ, s.r.o. o spolupráci (příloha zápisu)
11. Námitku obce proti ZÚR MSK k veřejnému jednání (příloha zápisu)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. Žádost manželů Šolcových a pana Tesaře o prodej p.č. 358/5 –zahrada o výměře 162m2
do doby dořešení přístupu na p.č.43/2 pana Urbance. Pak budou žádosti znovu
projednány.
13. Žádost manželů Richvalských a pana Jaroslav Petera o koupi p.č. 818/1 – trvalý tr.porost
o výměře 32.866 m2 do doby dořešení vlastnických vztahů a převodu tří
pozemků(vlastníci PF, Povodí Odry a soukr.vlastník) před dotčenou parcelou, které brání
volnému přístupu na tuto parcelu.
14. Žádost skupiny MAS o poskytnutí daru nebo půjčky na provoz z finančních důvodů.

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

15. Záměr prodeje p.č. 556/23 – ost.tr.porost o výměře 1.310 m2 v k.ú. Staré Purkartice –
zamezil by se přístup na parcelu č.588/24.
16. Záměr prodeje p.č. 1033-ost.plocha o výměře 252 m2 v k.ú. Vraclávek – zamezil by se
přístup k st. parcele č. 154.

Zastupitelstvo obce ukládá :
17. Paní Holomucká vyhotoví rozbor pohledávek k 30. 6. 2010.
18. Panu starostovi zajistit do 31. 7. 2010 oplocení úložiště zeminy tak, aby nedocházelo
k zneužívání tohoto prostoru.

V Hošťálkovech dne 23. 6. 2010

Bohuslav Mohyla
místarosta obce

Kotásek Hynek
místostarosta obce

