Usnesení č.7
ze zased,ání ZO Hošt'alovice konaného dne 13. 12.202l
v budově oú Hosťalovice
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ZO jednomyslně schválilo program zasedáni zastupitelstva.
Byla přednesena usnesení z posledního zasedání a konstatováno, že usnesení jsou plněna.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2022.
ZO jednomyslně schválilo Plán obnovy venkova na rok 2022 - Oprava budovy obecního úřadu
Hošťalovice - III. etapa, který přednesl zastupitelstvu obce starosta obce.
Byl přednesen návrh na aktualizaci vyhlášky o místnímpoplatku za obecni systém odpadového
hospodářstvi č. 212021 s ohledem na platnou legislativu. Znění vyhlášky bylo zastupitelstvem
jednohlasně odsouhlaseno. Poplatky pro rok 2022 ztntávají nezměněny, a to 400,- Kč na osobu a
400,- Kč na nemovitost trvale neobydlenou, přičemž od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší15
let a starší75 let.
ZO jednomyslně odsouhlasilo záměr na odprodej části pozemků 230ll, 3]5, 238 a 38 v k;ťr.
Hoštalovice.
Pan starosta přednesl žádost Charity Chrudim o dar na její činnost. Bylo navrženo poskytnout dar ve
výši 5.000,- Kč. O návrhu proběhlo hlasování a většinou hlasů byl návrh odsouhlasen.
Byla projednána možnost odkoupení st.p.č. 99l11 v k.ú. Březinka zpět obcí Hošťalovice.
Zastupitelstvo obce schválilo mimořádné odměny za provedenou práci pro obec zarck202I, ato
pro: - Handlířová Květa hrubého 1 .150,- RančanskáMarie hrubého 1.200 Kč
- Kobera Josef hrubého i.150,- Poláková Lucie hrubého 2.400,a zastupitelům:
- Jiráskové Lence hrubého Kč 1.250,- Jelínkovi Jiřímu hrubého Kč 2.500,-

Zastupitelstvo obce schválilo finančnídar 1.000 Kč občanůmza provedenou práci pro obec za rok
2020: Kateřina Jirásková
Radim Chytil
Stanislav Handlíř
I0. ZOjednomyslně schválilo rozpočtovéopatření č. 8.
Il, Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně dohodu o provedení práce pro pana Josefa Zahradnika na
údržbubudov ve vlastnictví obce.
12. ZO schválilo jednomyslně dodatek č. I12022 ke smlouvě č. 23102 se společnostíSOP a.s. na svoz
odpadů.

L3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohod o provedení práce s neuvolněnými členy zastupitelstva
obce od I.1.2022 do 3|.12.2022:
a) s Lenkou Jiráskovou
- sjednaný pracovní úkol: úklid budovy OÚ v Hošťalovicích
- sjednaný pracovní úkol: administrativní pracovník
b) s Ing. Vladimírem Doležalem
- sjednaný pracovní úkol: kronikář obce

ZO

berena vědomí rozpočtové opatření č, 6

{=Ž-;/-/Jaroslav Horálek, starosta obce
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