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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 5/2012 
konaného dne 17. května 2012 od 18,00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ Hostomice 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský,  V. Maršálek, J. Mikeš, J. Jirák, V. Zachoval, S. Kubišta, M. Ulrich (od bodu 1.e), J. 

Mičan 
Omluveni: V. Mandík 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1. Schvaluje: 
 

a) orgány schůze: 
   návrhová komise: V. Maršálek, J. Mičan 
   zapisovatel: V. Zachoval 
   ověřovatelé zápisu: J. Jirák, S. Kubišta 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
b) program veřejného zasedání, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
c) prodej pozemku parc.č. 41/10 dle GP č. 851-696/2012, k.ú. Hostomice pod Brdy, manželům 

Dostálovým, za účelem vypořádání vlastnických vztahů, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

d) finanční příspěvek ve výši 1.000,- FC Marakana Bezdědice na uspořádání rybářských závodů 
v Bezdědicích, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
e) doporučení příspěvkovým organizacím Města, k převzetí směrnice Města Hostomice na 

zadávání veřejných zakázek, 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

f) doporučení příspěvkovým organizacím Města, aby výběr dodavatelů plynu a elektřiny provedli 
již v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
g) rozpočtové opatření č. 2/2012, 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
h) směrnici Města Hostomice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění, které je 

přílohou tohoto usnesení, 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

i) uzavření smlouvy na projekční práce na akci Revitalizace Tyršova náměstí firmou Studio 
Anarchitekt, s.r.o., za celkovou cenu 2.559.600,-, 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
j) pořízení územní studie lokality BČ 8, 

 
Hlasování: 7-0-1 (pro-proti-zdržel se) 

 
k) pořízení studie proveditelnosti dostavby VD Chumava, 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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2. Neschvaluje: 
 

a) finanční příspěvek Diakonii ČCE z Prahy 5 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

3. Ukládá p. starostovi: 
 

a) výběr firmy pro realizaci opravy vzorové lesní cesty do částky 100.000,-, 
 
 
4.    Bere na vědomí: 
 

a) informaci o proběhlé inventuře „Strategie pro Hostomice na období 201-2014“, 
 

b) informaci o počtu dlužníků poplatku za komunální odpad a informaci o podaných exekucích 
v souvislosti s těmito dluhy, 

 
c) informaci od Policie ČR o dopadení zloděje kanalizačních poklopů ve Lštěni a v Hostomicích, 

 
d) všechny body diskuze. 

 
 
Usnesení bylo schváleno.              Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

 

 

Za návrhovou komisi: V. Maršálek ……………………..…     J. Mičan   ……….……...…………………… 

 

 

 

Starosta města: Vít Šťáhlavský ……………………….. 


