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V Ý T A H   Z E   Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 7/2015 
konaného dne 20. května 2015 od 18,00 hod. 
v zasedací místnosti radnice v Hostomicích 

 
Přítomni:  V. Zachoval, V. Šťáhlavský, p. Lefner, p. Bomba, p. Kubišta 
Omluveni: J. Mičan, M. Ulrich, J. Synek, V. Maršálek 
 
Program: 
 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Projednání žádosti Svazu tělesně postižených v Hostomicích o možnosti registrace jejich sídla 

v č.p. 165 
4. Projednání žádosti o finanční příspěvek MO ČRS Hořovice – místní skupiny Hostomice na 

realizaci rybářských závodů 
5. Projednání žádosti o finanční příspěvek Klubu železničních cestovatelů, občanskému sdružení 

na projekt Podbrdský motoráček 2015  
6. Projednání žádost o finanční prostředky na dětský den konaný 23.5.2015 na koupališti v Radouši, 

který pořádají hasiči z Hostomic a Radouše 
7. Projednání obecně závazné vyhlášky města Hostomice o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem 

8. Projednání příspěvku občanskému sdružení Dobromysl 
9. Projednání rozpočtového opatření 
10. Projednání způsobu naložení s vysloužilou multikárou 
11. Projednán ZL 18 NA AKCI Revitalizace Tyršova náměstí 
12. Revokace usnesení 10/2014 bod 13. 
13. Různé 
14. Diskuse 

 
 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
 

Usnesení č. 7/2015-1: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
orgány schůze: 

návrhová komise: p. Kubišta, V. Zachoval 
zapisovatel: L.Hejbalová 
ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, p. Bomba 

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

2) Schválení programu 
 
 

Usnesení č. 7/2015-2: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: program veřejného zasedání. 
 

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

 
3) Projednání žádosti Svazu tělesně postižených v Hostomicích o možnosti registrace jejich sídla 

v č.p. 165 
 

 
Usnesení č. 7/2015-3: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: 

 
registraci sídla Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., IČO: 647 52 526 v budově s číslem 
popisným 165. 

 
 Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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4) Projednání žádosti o finanční příspěvek MO ČRS Hořovice – místní skupiny Hostomice 
na realizaci rybářských závodů 

 
Usnesení č. 7/2015-4: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: 
 
finanční příspěvek ve výši 1000 Kč na konání rybářských závodů na revíru Pavličák v Osově dne 6.6.2015. 

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

 
 

5) Projednání žádosti o finanční příspěvek Klubu železničních cestovatelů, občanskému sdružení 
na projekt Podbrdský motoráček 2015  

 
 

Usnesení č. 7/2015-5: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: 
 
příspěvek ve výši 3 000 Kč jako dotaci projektu Podbrdský motoráček na sezónu 2015 Klubu 
železničních cestovatelů, občanskému sdružení ve spolupráci se společností KŽC Doprava, s.r.o. 
se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČO: 27423069. Historický vlak bude vyjíždět 
každou neděli od 5.7.2015 do 30.8.2015. Trasa je z Karlštejna, před Zadní Třebáň, Liteň, Hostomice, 
Lochovice, Jince, Příbram a zpět. 
 

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

6) Projednání žádosti o finanční prostředky na dětský den konaný 23.5.2015 na koupališti 
v Radouši, který pořádají hasiči z Hostomic a Radouše 

 
 

Usnesení č. 7/2015-6: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: 
 

příspěvek na pořádání dětského dne konaného 23.5.2015 na koupališti v Radouši ve výši 44 000 Kč 
mínus sponzorské dary. Zastupitelstvo schvaluje tento příspěvek za podmínky, že příští financování 
akce budou hasiči konzultovat dostatečně předem se zastupiteli města. 

 
 

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

 
7) Projednání obecně závazné vyhlášky města Hostomice o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem 

 
odloženo 

 
 

8) Projednání příspěvku občanskému sdružení Dobromysl 
 

Usnesení č. 7/2015-8: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

příspěvek ve výši 7 000 Kč sdružení Dobromysl na provoz. Sdružení poskytuje péči handikepovanému 
občanovi z Hostomic. 

 
 

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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9) Projednání rozpočtového opatření 
 
odloženo 

 
 

10) Projednání způsobu naložení s vysloužilou multikárou 
 

 
Usnesení č. 7/2015-10: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
prodej multikáry. Pokud nebude o koupi multikáry projeven zájem, zastupitelstvo schvaluje předání 
multikáry do kovošrotu na ekologickou likvidaci. 

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

 
 

11) Projednání ZL 18 NA AKCI Revitalizace Tyršova náměstí 
 

 
Usnesení č. 7/2015-11: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

ZL 18 týkající se změny sodíkových svítidel na LED svítidla částečně nebo úplně (je možné do parku použít 
sodíková svítidla) ve výši: 219 866,13 Kč bez DPH v uznatelných nákladech a 127 409,38 Kč bez DPH 
v neuznatelných nákladech za podmínky: 

1) Proběhne světelná zkouška 26.5.2015 a architekt projektu odsouhlasí LED řešení 
2) Návratnost LED světel bude maximálně 10 let na 1. etapu Revitalizace Tyršova náměstí 
3) Budou splněny právní podmínky JŘBÚ a ostatní podmínky Zákona o veřejných zakázkách 
4) Bude zajištěn termín dodání svítidel včas do termínu předání díla 

 
 

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

12)  Revokace usnesení 10/2014 bod 13. 
 

 
Usnesení č. 7/2015-12: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

revokaci usnesení 10/2014 bod 13. Schválená částka nebude vázaná na účel, bude vyúčtována proti dokladu. 
 

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

 
 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 21:15 hod. 

 

V Hostomicích, dne 20.5.2015 


