
Stránka 1 z 3 
 

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 2/2013 
konaného dne 13. března 2013 od 18,00 hod. 

v hasičské zbrojnici v Radouši 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich (od bodu 1.e), S. Kubišta, J. Jirák,      

J. Mičan 
Neomluveni: V. Mandík 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1) Schvaluje: 
 

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

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

 
b) program veřejného zasedání, 

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

 
c) rozpočtové opatření č. 1/2013, 
 

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

d) účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Hostomice, včetně přerozdělení zisku dle 
návrhu, 

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

 
 

e) převzetí zkolaudovaných inženýrských sítí a komunikací v lokalitě „V Zahradách“ za té podmínky, že 
manželé Záhoříkovi budou v této lokalitě provádět na svou zodpovědnost a na svůj náklad zimní údržbu 
do doby zkolaudování celé příjezdové komunikace od hřbitova, 
 

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

f) další nepronajímání bytové jednotky v domě č.p. 248 (pošta) v Hostomicích, 
 

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

g) navýšení ceny za vícepráce práce spojené s montáží zařízení na odtah plovoucích nečistot z odsazovací 
nádrže ČOV Hostomice o 40.064 Kč bez DPH, 
 

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

h)  
1. zrušení již schváleného prodeje pozemku parc.č. 82/3 k.ú. Radouš p. Mezkovi a p. Chramostovi 

 
2. směnu pozemku parc.č. 82/3 k.ú. Radouš ve vlastnictví města Hostomice za část pozemků parc.č. 

83 a 84 k.ú. Radouš (veřejné prostranství) a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 k pozemkům 
parc.č. 132 a parc.č. 144 v k.ú. Hostomice pod Brdy všechny ve vlastnictví p. Chramosty, za 
podmínky, že p. Chramosta si uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji části pozemku 82/3 
k.ú. Radouš přiléhající k pozemku parc.č. 322/6 k.ú. Radouš do chvíle, kdy bude legislativně 
možné tuto část pozemku možné převést, 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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i) pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení do hasičské zbrojnice Hostomice od společnosti 
ELPIS s.r.o. za částku 28.464 Kč, 
 

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

j) prodej pozemku parc.č. 974/6, k.ú. Hostomice pod Brdy Jednotě, spotřební družstvo v Hořovicích za 
100,-/m2 s předkupním právem zpětné koupě za 100,-/m2 po demolici (dožití) stavby postavené na 
tomto pozemku, 
 

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

k) opravu komunikací od firmy J&C spol. s r. o. 152.580 Kč, 
 

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

l) uložení kabelu veřejného osvětlení v ulici v Rybnicích za cenu 38.812 Kč bez DPH od firmy 
Elektrostav Strakonice, 
 

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

m) záměr nákupu kompletních stožárů a světel na osvětlení přechodů v Radouši a Bezdědicích, osvětlení 
ul. V Rybnicích, Na Kopečku, v Radouši směrem na Hůrku a pro doplnění jednotlivých světelných míst 
v Hostomicích za částku maximálně 180.000 Kč, 
 

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

n) schvaluje věcné břemeno na pozemcích parc.č. 877/3, 926/3, 1056, 1080/54 a 1080/55 dle GP č. 862-
179/2012 v k.ú. Hostomice pod Brdy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
 

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

o) poskytnutí finančního daru  Klubu železničních cestovatelů o.s. na provoz Podbrdského motoráčku na 
sezónu 2013 ve výši 3.000 Kč, 
 

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

p) uzavření smlouvy o zhotovení územní plánu s vítězem jednacího řízení bez uveřejnění – Ing. arch. 
Michalem Kuzemenským za cenu 1.224.000 Kč, 
 

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

q) pořízení nového územního plánu města Hostomice, 
 

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

r) Víta Maršálka jako určeného zastupitele pro jednání ve věci územního plánu v souladu se stavebním 
zákonem, 
 

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

2.    Ukládá p. starostovi: 
 

a) připravit na příští zasedání podklady pro možné zvýšení nájmů v domě č.p. 169 v Hostomicích, 
 

b) zajistit nabídku na stavební úpravu v budově hasičské zbrojnice, pro obsluhu bankomatu, 
 

c) ověřit povinnost opatřit energetické štítky pro budovy v majetku Města, 
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d) vstoupit v jednání o jiných variantách provozu veřejného osvětlení na území Města, vč. jejich možné 
revitalizace, 

 
 

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

 

 

 

 

Za návrhovou komisi: V. Maršálek ……………………..…     S. Kubišta   ……….……...…………………… 

 

 

 

 

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


