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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 10/2012 
konaného dne 12. prosince 2012 od 18,00 hod. 

v malé zasedací místnosti MěÚ Hostomice 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich (od bodu 1.h), J. Mičan 
Omluven: S. Kubišta 
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1) Schvaluje: 
 

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

 
Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
b) program veřejného zasedání, 

 
Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
c) rozpočtové opatření č. 7/2012 s navýšením o 100.000 Kč v § lesní cesty, 
 

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

d) rozpočtové provizorium na rok 2013 za těchto podmínek: „do doby schválení rozpočtu Města na rok 
2013, budou čerpány měsíčná výdaje ve výši maximálně 1/12 skutečnosti roku 2012, zvýšené 
maximálně o 5%. Každé překročení jednotlivých výdajů, bude samostatně odsouhlaseno na jednání 
zastupitelstva.“, 

 
Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
e) zastupitelstvo stanovuje, v souladu s ust. §102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového opatření č. 8/2012 
k 31.12.2012 v rozsahu nejvýše do 100.000 Kč, dle §16 zákona č. 250/2000 Sb., jimž dochází ke 
změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, 

 
Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

f) technické zhodnocení ČOV za 324.000 Kč vč. DPH, 
 

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

g) realizaci provedení zařízení na odtah plovoucích nečistot z OV Hostomice od společnosti envi-pur 
s.r.o., za částku 85.000 Kč vč. DPH, 
 

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

h) směrnici č. 3/2012 „odpisování a odpisový plán“, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

i) výši poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 250 Kč / poplatník / rok a poplatek za 
sběr a likvidaci separovaného odpadu ve výši 250 Kč / poplatník / rok, dohromady tedy 450 Kč ú 
poplatník / rok, 
 

Hlasování: 5-0-1 (pro-proti-zdržel se) 
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j) vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstranění komunálních odpadů, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

k) vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

l) vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku ze psů, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

m) nákup kabiny pro městský rider Stiga za cenu 70.000 Kč, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

2.    Ukládá: 
 

a) starostovi projednat upřesnění znění textu inflační doložky ve smlouvě o likvidaci odpadu 
s firmou Rumpold s.r.o., 
 

 
 
 
Usnesení bylo schváleno.              Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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


