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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 4/2013 
konaného dne 15. května 2013 od 18,00 hod. 
v malé zasedací místnosti MěÚ Hostomice 

 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, , J. Mikeš, V. Zachoval, M.Ulrich, J. Mičan 
 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1) Schvaluje: 
 

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

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

 
b) program veřejného zasedání, 

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

 
c) použití hostomického městského znaku pro radioamatéry jednorázově na akci 2013, 
 

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

d) bezúplatný převod nemovitostí do majetku města. Jedná se o pozemky parc.č. 1725/44, 1725/64, 
1725/28 a 1725/37 v k.ú.Hostomice v lokalitě „V Zahradách“ a o stavbu na pozemku parc.č. 854/1 
tamtéž. Dále zastupitelstvo revokuje usnesení č. 2/2013 z 13.3.2013 v bodě 1, písm. e) a to tak, že 
podmínkou převzetí zkolaudovaných komunikací je písemný závazek manželů Záhoříkových městu 
Hostomice, že manželé Záhoříkovi budou na svůj náklad a odpovědnost provádět zimní údržbu na 
nezkolaudovaných komunikacích v lokalitě „V Zahradách“. Jedná se především o celou příjezdovou 
komunikaci od hřbitova, 

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

 
 

e) finanční příspěvky pro  
- Maracaná Bezdědice ve výši 1.000,-Kč 
- Český červený kříž, MO Hostomice ve výši 3.443,-Kč 
- Český rybářský svaz, místní skupina Hostomice 1.000,-Kč 
 

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

f) záměr pronajmout ve výběrovém řízení veřejné osvětlení. 
 

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

g) rozpočtové opatření č. 3/2013, 
 

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

2.    Neschvaluje: 
 

a) finanční příspěvek pro Diakonii Stodůlky 
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3.   Bere na vědomí: 
 

a) záměr projednat posílení autobusových spojů směr Příbram cestou svazku měst a obcí, 

b) navýšení výdajů spojených s úpravou rybníku na návsi v Radouši, 

c) informaci p. starosty o dojednání schůzky se zástupci firmy Accon (splnění úkolu z minulého usnesení), 

d) informaci o podmínkách dotace schválené na opravu lesních cest a nákup lesní techniky, 

e) informaci o záměru pronájmu předzahrádky pro Fokáču na Tyršově náměstí, 

f) všechny body diskuse. 

 
 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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


