USNESENÍ z 12.jednání zastupitelstva obce Hošťálkovy
konaného dne 15.12.2004

OZ schvaluje:
1. program jednání dle pozvánky
2. návrhovou komisi ve složení: předsedkyně: p. Gerstnerová
členové: p. Gerstnerová
p. Moravcová
3. II. Úpravu rozpočtu obce pro rok 2004 s opatřením Krajského úřadu v Ostravě č.3 –
navýšení dotace pro základní školu o 39tis. Kč ( obdrženo 15.12.2004)
4. rozpočet obce pro rok 2005
5. prodej parcely č. 33/4 v k.ú. Staré Purkartice panu Petru Číšeckému za cenu 25Kč/m2
6. prodej parcely č. 118/1 v k.ú. Hošťálkovy manželům Petru a Gabriele Kotáskovým za
cenu 25Kč/m2
7. prodej části parcely č. 665/2 a části parcely č. 63/2 v k.ú. Staré Purkartice manželům
Honkovým za cenu 15Kč/m2. Prodej bude uskutečněn po zaměření gemetr. plánem.
8. prodej části pozemku č. 848/7 ing. Ivanu rátnému za cenu 20Kč/m2. Prodej bude
uskutečněn po provedení zaměření.
9. prodej pozemků parc.č. 127/3 v k.ú. Vraclávek manželům Illíkovým, Opava za cenu
25Kč/m2.
10. prodej buňky na „koupališti“ ( bývalá pokladna) panu Janu Žižkovi za cenu 1500 Kč.
11. záměr prodeje parc.č. 126/8, 130, 131, 126/10 a staveb. Parcel č. 53 a 54, vše v k.ú.
Vraclávek
12. dotace Fotbalovému klubu Hošťálkovy ve výši 3000, Kč na nákup nového bojleru
13. zrušení obecní vyhlášky č. 4/1995 s účinností 9.3.1996 o neinvestičních dotacích MŠ a ŠD

v obci Hošťálkovy
14. prodej pozemku části parcely č. 848/7 v k.ú. Hošťálkovy panu Šebelovi za cenu 20Kč/m2.
Prodej bude uskutečněn po zaměření.

OZ revokuje:
1. usnesení OZ č. 11 ze dne 29.9.2004 v bodě 12
2. usnesení OZ č. 8 ze dne 17.3.2004 v bodě 3

OZ bere na vědomí:
1. žádost p. Judase o koupi pozemku č. 85/1 a 85/7 v k.ú. Křížová
2. žádost hasičů z Vraclávku na dotaci na zřízení elektrické přípojky na hasičskou louku ve
Vraclávku
3. žádost paní Markéty Kubešové o bezúplatném převedení obecních parcel za zřízení
věcného břemena na příjezdovou cestu. Pan starosta zašle dopis.
4. Mgr. Przybyla bude najat jako obecní právník, bude s ním uzavřena smlouva na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce bez udání důvodu

V Hošťálkovech 2004-12-20

Bronislav Holaň
starosta

Hynek Kotásek
místostarosta

