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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 9/2012 
konaného dne 14. listopadu 2012 od 18,00 hod. 

v hasičské zbrojnici v Radouši 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich, J. Jirák, J. Mičan, S. Kubišta 
Neomluveni: V. Mandík 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1) Schvaluje: 
 

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

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

 
b) program veřejného zasedání, 

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

 
c) rozpočtové opatření č. 6/2012, 
 

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

d) prodej částí pozemků parc.č. 167/1, parc.č. 211/1, parc.č. 211/6 a pozemků parc.č. 167/5 a parc.č. 
167/10 všechny v k.ú. Radouš za částku 500,-/m2 za přeplocené části pozemku a 100,-/m2 za 
nezaplocené části pozemku, 

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

 
e) obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných her – zákaz 

provozování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů, 
 

Hlasování: 6-0-2 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

f) revokaci bodu č. 1. písm. c) usnesení č. 8/2012 – Město uhradí vodné a stočné v domu č.p. 169, a to od 
doby zavedení vodovodu a kanalizace do doby nainstalování bytových vodoměrů, 

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

 
 

g) revokaci bodu č. 1. písm. k) usnesení č. 8/2012 – zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků: 
1. parc.č. 1796/2, 1795/4, 1789/5, 1120/32 a 1120/47 všechny v k.ú. Hostomice pod Brdy ve 

vlastnictví města Hostomice za pozemky parc.č. 1209/17, 1209/20, 1183/2 a 1183/10 všechny 
v k.ú. Hostomice pod Brdy ve vlastnictví manželů Evy Budilové a Stanislava Budila st.  
 

2. parc.č. 1211/1 a 1211/3 oba v k.ú. Hostomice pod Brdy ve vlastnictví města Hostomice za 
pozemky parc.č. 1209/24 a 1201/2 oba v k.ú. Hostomice pod Brdy ve vlastnictví Stanislava Budila 
st., 

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

 
 

2.    Ukládá: 
 

a) starostovi, aby v součinnosti JUDr. Brodinovou podnikl kroky vedoucí k odstranění chybného 
právního stavu nájmu zemědělských pozemků a k dosažení tržní ceny jejich nájmů, 
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3.    Bere na vědomí: 
 
 

a) informaci o plánované rekonstrukci návesního rybníčku v Radouši 
 

b) informaci o postupu prací na přípravě vodovodu a kanalizace v Radouši 
 

c) všechny body diskuze. 
 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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


