USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XLII/Z/2018
Ze dne 24. 4. 2018
Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Milana Kováře, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO schválilo zřízení práva stavby sjezdu na komunikaci a stavby kanalizační přípojky
na pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Hostišová, ve vlastnictví obce Hostišová, zapsané na LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
2. ZO schválilo vyřazení majetku dle návrhu.
3. ZO pověřilo účetní obce odstraněním nedostatků uvedených ve zprávě o hospodaření
obce za rok 2018 v termínu do 1. 6. 2018.
4. ZO: jmenovalo Ing. Marii Goreckou pověřencem obce pro ochranu osobních údajů a to
od 1. 5. 2018.
5. ZO schválilo zadání zakázky Modernizace chodníků – Horňák firmě Správa a údržba
silnic Zlínska, s.r.o., Zlín za cenu 515.234,- Kč.
6. ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Hostišová a Renatou
Beňačkovou na předávání a přebírání sálu a společenské místnosti v kulturním domě za
odměnu 100,- Kč/hod. Předpokládaná doba předání a přebrání činí u sálu 2x 1,5 hodiny
a u společenské místnosti 2x 1 hodinu. Odměna bude vyplácena na základě
předloženého výkazu.
7. ZO schválilo udělení plné moci Jižní vodárenské, a.s. k výkonu akcionářských práv
obce Hostišová vyplývajících z vlastnictví 2 720 ks zaknihovaných akcií na jméno
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., konané dne 28. června 2018.
8. ZO schválilo zápis za rok 2017.
9. Nebylo přijato žádné usnesení.
10. ZO schválilo záměr nové podoby sportovního areálu dle studie Baobaby z.s.
11. ZO:
a) schválilo prodej hasičské Avie 30K DVS 12 požární, RZ 1Z20588
b) pověřilo SDH podáním inzerátu prodeje hasičské Avie 30K DVS 12 požární, RZ
1Z20588
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