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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2014
konaného dne 19. března 2014 od 18,00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Hostomice

Přítomni:, V. Maršálek, S. Kubišta, J. Mikeš, V. Zachoval, J. Mičan, V. Šťáhlavský, J. Jirák
Omluveni: M. Ulrich, V. Mandík

Zastupitelstvo města Hostomice:

1) Schvaluje:

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

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

b) rozpočtové opatření č. 1/2014,

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

c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna za rok 2013, včetně výsledku hospodaření zisk ve 
výši Kč 111.933,95 a schvaluje jeho přerozdělení do fondů dle návrhu,

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

d) inventarizační zprávu města Hostomice za rok 2013,

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

e) výši úhrady za dešťovou přípojku v rámci akce „Revitalizace Tyršova náměstí Hostomice“ ve výši max. 
13.000 Kč, s tím, že po skončení akce dojde k jejímu vyúčtování,

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

f) finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. ve výši 5.300 Kč,

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

g) schvaluje zadání projekčních prací pro provádění stavby a tvorbu položkového rozpočtu pro zadání 
veřejné zakázky na rekonstrukci MŠ společnosti Spektra s.r.o. za maximální cenu 430.000 Kč,

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

h) nabytí práva stavby na pozemku parc.č. 1707/56, k.ú. Hostomice pod Brdy pro výstavbu dosazovací 
nádrže u stávající ČOV Hostomice,

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

i) zařazení Města Hostomice do působnosti MAS Karlštejnsko, z.s. pro období roku 2014-2020,

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

j) podmínky, za kterých bude, v případě získání dotace na VaK Hostomice –Radouš, možné vypovědět 
stávající koncesní smlouvu s VaK Beroun, a.s. a vypsat nové koncesní řízení – dle návrhu, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení,(dopis VaK Beroun, a.s. ze dne 19.3.2014 zn.O141-1418  

Hlasování: 6-0-1 (pro-proti-zdržel se)
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k) výstavbu cyklostezky a uzavření smlouvy budoucí darovací na bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 
1209/1, 1208/5, 1720/11, 1722/20, 1722/12, 1722/17, 1720/9, 1722/15 v k.ú. Hostomice pod Brdy a 
pozemku parc.č. 19/1, k.ú. Bezdědice u Hostomic z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města 
Hostomice, které budou dotčeny stavbou cyklostezky,

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

l) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola za rok 2013, včetně výsledku hospodaření zisk 
ve výši Kč 467,26 a jeho přerozdělení dle návrhu do rezervního fondu

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

m) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola za rok 2013, včetně výsledku hospodaření zisk 
ve výši Kč 3953,09 a jeho přerozdělení dle návrhu do rezervního fondu.

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

2.   Ukládá p. starostovi:

a) vyjednat nabízenou slevu na dokumentaci pro provádění stavby na rekonstrukci MŠ,

b) projednat možnost zajíždění autobusů do Lštěně,

c) projednat možnost doplnění dopravního značení ve Lštěni,

d) provést kontrolu a případně navrhnout opravu místních komunikací ve Lštěni.

3.   Bere na vědomí:

a) všechny body diskuse.

Usnesení bylo schváleno.        Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)

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

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




