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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 1/2014 

konaného dne 22. ledna 2014 od 18,00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ Hostomice 

 

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

Omluveni: V. Šťáhlavský, J. Jirák 

 

Zastupitelstvo města Hostomice: 

 

1) Schvaluje: 

 

a) orgány schůze: 

 návrhová komise: V. Maršálek, J. Mikeš 

 zapisovatel: S. Kubišta 

 ověřovatelé zápisu: V. Zachoval, J. Mičan 

 

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

 

b) program veřejného zasedání, 

 

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

 

c) finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených Hostomice ve výši 15.000 Kč, 

 

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

 

d) finanční příspěvek Domov Hostomice Zátor poskytovatel sociálních služeb na zakoupení 30 ks 

inkontinenčních podložek ve výši 20.310 Kč, 

 

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

e) finanční příspěvek spolku Marakana ve výši 1.000 Kč na odměny při rybářské soutěži, 

 

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

 

 

f) finanční příspěvek SK Hostomice ve výši 49.723 Kč na úhradu výdajů roku 2013 spojených 

s mládežnickou kopanou, 

 

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

 

 

g) uzavření smlouvy se společností Energie pod kontrolou o.p.s na zprostředkovávání výběru dodavatelů 

energií a poradenskou činnost s tímto spojenou, s podmínkou možnosti výpovědi této smlouvy a smluv 

s jednotlivými dodavateli energií do 3 měsíců, 

 

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

 

 

h) strategie z roku 2010 pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň, včetně doplnění k 31.12.2013, 

 

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

 

i) souhlasné prohlášení o tom, že zděná trafostanice v Bezdědicích postavená na pozemku parc.č. 81,  

k.ú. Bezdědice u Hostomic, je chybně zapsaná na listu vlastnictví města Hostomice. Město Hostomice 

tuto trafostanici nepovažuje za své vlastnictví a nerozporuje, že tato trafostanice patří společnosti  

ČEZ a.s., 

 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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j) koupi pozemků parc.č. 1209/13, parc.č. 1209/14, parc.č. 1118/3 a parc.č. 1113/3 od Sportovního klubu 

Hostomice za cenu 100 Kč/m
2
, 

 

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

 

 

2.    Ukládá p. starostovi: 

 

a) vstoupit v jednání se společnostmi na východní straně města Hostomice s žádostí o možný příspěvek na 

výstavbu cyklostezky vedoucí kolem těchto společností, 

 

b) zadat projekt na rekonstrukci ulic Široké, Školní a Rybnice - v části navazující na ulici Školní 

(projektová příprava, soutěž, financování), 

 

c) zadat havarijní opravu Školní a Široké ulice, včetně oprav dalších ulic, kde je situace také havarijní 

(zaasfaltování děr), 

 

d) sjednat schůzku s advokátem ohledně konzultace opravy havarijního stavu zdi potoka u nemovitostí  

č.p. 376, 241 a 209 v Hostomicích, 

 

e) zajistit doplnění dopravního značení na komunikacích v majetku Města Hostomice, 

 

f) umístění kontejnerů v bezprostředním okolí fotbalového hřiště a projednat součinnost s SK Hostomice 

na úklidu černých skládek v bezprostředním okolí hřiště a výstaviště. 

 

 

3.    Bere na vědomí: 

 

a) návrh rozpočtu Města Hostomice na rok 2014,  

 

b) existenci strategie z roku 2010 pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň, 

 

c) 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 ……………………………. 


