Zápis č. 3/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň
konaného dne 25.03.2013
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni
Čas zahájení:
19,00 hod.
Čas ukončení:
20,30 hod.
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Antonín Jiras, Antonín Kejmar, Martin Krátký, Karel Kukelka, Jiří Petrík, Zdeněk Sojka,
Tomáš Svatoš, Jiří Vilda
Počet přítomných členů zastupitelstva: 8 (Příloha č. 1 – prezenční listina)
Omluven:
1
Zasedání usnášení schopné: ano
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Antonín Kejmar, Jiří Vilda
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Změna rozpočtu
Smlouva o zřízení věcného břemene
Výběr akcí
Diskuze
Ukončení zasedání
1. Zahájení

Starosta obce přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomno osm z devíti
zastupitelů, zasedání bylo prohlášeno za usnášení schopné. Starosta dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Hostouň
v roce 2013 bylo na úřední desce Obecního úřadu Hostouň zveřejněno v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 18.03.2013 do 25.03.2013. Současně bylo zveřejněno na
„elektronické úřední desce“ (Příloha č. 2 – Oznámení).
Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem zasedání zastupitelstva. K
programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 1/3/2013 bylo přijato.
2. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání, které se konalo dne 25.02.2013 a
konstatoval, že nedošlo k žádné změně.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího Vildu.
Zapisovatelem pak Ing. Šárku Hůlovou.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hostouň určuje ověřovateli zápisu Antonína Kejmara a Jiřího
Vildu, zapisovatelem Ing. Šárku Hůlovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 2/3/2013 bylo přijato.
3. Změna rozpočtu
V roce 2013 došlo ke snížení dotace ze Středočeského kraje o 120.300,- Kč. O tuto
částku budou sníženy také výdaje na opravu a údržbu silnic.
Rozpočet
schválený
upravený
pol. 4112 Dotace
300.000,- Kč
179.700,- Kč
pol. 2212 Silnice
3,595.860,- Kč
3,475.560,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2013 tak, jak je uvedeno
výše.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 3/3/2013 bylo přijato.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelům byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene vyplývající ze
stavby "Hostouň - K Dolanům, přeložka TS, VN, kNN pro 21 RD". Smlouva o věcném
břemeni bude uzavřena mezi obcí a ČEZ Distribuce na pozemky parc.č. 620/17 a 621/1, jež
jsou ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje smlouvu o věcném břemeni k pozemkům parc.č.
620/17 a 621/1.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 4/3/2013 bylo přijato.
5. Výběr akcí
Na minulém zasedání starosta předložil k úvaze zastupitelům změnu plánovaných akcí
na rok 2013. Starosta se snažil získat informace o možnostech dotací pro letošní rok. Po
telefonickém rozhovoru s pracovnicí Magistrátu města Kladna a s primátorem města Kladna
panem Jiránkem získal informaci, že více podrobností k dotacím bude známo v červnu
letošního roku. Starosta navrhuje počkat s rozhodnutím o realizaci některých akcí do června.
6. Diskuze
Jiří Petrík -

ohledně plánovaných investic provést park na Posvícenské návsi, není to
vysoká investice oproti jiným akcím
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Martin Krátký - z plánovaných a připravených investic se přiklání k provedení chodníku na
Jenečské ulici
Jiří Vilda -

na kulturní dům byla vrácena pamětní deska, tato je vyrobena z plastu
Na minulém zasedání bylo odloženo projednání pronájmu části pozemku
parc.č. 119, jež je ve vlastnictví obce, panu Josefu Kloubkovi. Po provedeném místním šetření
navrhuji, aby byla část tohoto pozemku pronajata panu Kloubkovi za účelem zřízení
zahradního sezení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 119 panu Josefu
Kloubkovi.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení č. 5/3/2013 bylo přijato.
Zdeněk Sojka - je potřeba provést opravu plotu u skládky na hřbitově.
v hasičárně jsou ve špatném stavu střechy kůlen, je nutné je co nejdříve
opravit
7. Ukončení zasedání
Starosta poděkoval všem za účast a pozval zastupitele na příští zasedání. Termín jeho
konání bude ještě upřesněn. Toto zasedání ukončil ve 20,30 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání – oznámení
Zápis byl vyhotoven dne 27.03.2013

Zapisovatel:

Ing. Šárka Hůlová

……………………………………

Ověřovatelé:

Antonín Kejmar

……………………………………

Jiří Vilda

……………………………………

Antonín Jiras

……………………………………

Starosta:
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