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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2013 
konaného dne 13. září 2013 od 18,00 hod. 

v hasičské zbrojnici v Radouši 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, V. Maršálek, S. Kubišta, J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich (od bodu 1.g) 
Omluveni: J. Mičan 
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1) Schvaluje: 
 

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

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

 
b) program veřejného zasedání, 

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

 
c) prodloužení nájemní smlouvy s obcí Neumětely na pronájem pozemku parc.č. 275/11, k.ú. Radouš, 
 

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

d) prodej pozemků parc. č.: 273/1 o výměře 188 m2 a parc. č.: 273/4 o výměře 9 m2,  které jsou zapsané na 
LV č. 10001 pro katastrální území Hostomice pod Brdy, obec Hostomice za cenu 19.700 Kč, plus 
náklady na převod pozemků Pavlovi Průchovi, 

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

e) nabídku společnosti Telefónica O2 a.s., na přeložku sdělovacích kabelů vyvolanou stavební činností při 
rekonstrukci Tyršova náměstí, na částku 341.344,48 Kč, 
 

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

f) použití přeplatku za dodávku plynu na nedoplatek za elektřinu a nákup školních pomůcek pro ZŠ 
Hostomice, dle návrhu, 
 

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

g) jiné použití již schváleného daru v celkové výši 7.000 Kč společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s, dle 
návrhu, 
 

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

h) návrh rozpočtového opatření č. 6/2013, 
 

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

i) výsledek výběrového řízení (jednacího řízení bez uveřejnění) na nepředpokládané výdaje na akci 
Rekonstrukce lesních cest v majetku města Hostomice ve výši 1.257.000 Kč vč. DPH, 
 

Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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j) objednávku na vyčištění příkopů podél lesních cest ve výši 432.000 Kč vč. DPH od firmy Petr Kožený 
s.r.o., 
 

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

 
2.    Bere na vědomí: 
 

a) všechny body diskuse. 
 

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

 

 

 

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

 

 

 

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


