
   Usnesení ze 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 19.11.2014 v 18:00 hod. 

 

Č.j.: 2/2014 

 

  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Plnění rozpočtu k 30.9.2014. 
  3/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 2048/1 v k.ú. Chlupice - p. Krchňavý. 
  4/  Žádost o pronájem restaurace - p. Komárek a p. Šeiner. 
  5/  Informace starosty. 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
   1/  Program 2. zasedání Obecního zastupitelstva. 
   2/  Ověřovatele zápisu - p. Křepela Petr a p. Frank Erik. 
   3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
   4/  Rozpočtové opatření č. 9/2014. 
   5/  Kontrolní výbor ve složení: 
        předseda p. Procházka Petr, členové Mgr. Kociánová Pavlína a Malý Josef   
   6/  Finanční výbor ve složení: 
        předseda p. Lapešová Jolana, členové p. Frank Erik a p. Balík Pavel      
   7/  Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva počínaje od 1.12.2014.  
   8/  Členy valné hromady DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - p. Šeiner Marek, p. Burger  
        Jan, p. Křepela Petr a p. Malý Josef. 
   9/  Zástupce obce do sdružení Mikroregion Miroslavsko, Energoregion 2020, Daníž a  
        MAS Znojemské vinařství, z.s. - p. Šeiner Marek. 
 10/  Prodej obecních bytů:  
          

bod. č. číslo 
bytu 

jméno žadatele      

ad)  10.1.    462/1 Hrabánkovi 
 

ad)  10.2.    461/16  Hladíková 

 
 11/  Pronájem obecních pozemků parc.č. 9074/6 a parc.č. 9074/7, vše v k.ú. Hostěradice na  
        Moravě - p. Obdržálek.  
 12/  Prodej části pozemku parc.č. 4432/12 v k.ú. Míšovice a části pozemku parc.č. 104/3   
        v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Řeřuchová. 
 13/  Směnu pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 3019, 462/2 a 462/5, vše v k.ú. Hostěradice  
        na Moravě, za pozemek parc.č. 2068 v k.ú. Chlupice ve vlastnictví Zea, a.s. Hostěradice.  
 14/  Žádost Technických služeb Hostěradice o finanční překlenovací příspěvek ve výši  
        150 000,-Kč. 
 15/  Zrušení nájemních smluv č. 2/2010 a č. 5/2014 na pozemek parc.č. 6775/1, v k.ú.         
        Míšovice - p. Horák. 
 
 



 16/  a) Darovací smlouvu ze dne 3.11.2014, mezi ZŠ Hostěradice a p. Křepelovou. 
        b) Darovací smlouvu ze dne 19.11.2014, mezi ZŠ Hostěradice a Klub přátel školy.             
 17/  Veřejnoprávní smlouvu s Městem Miroslav, jejímž předmětem je výkon přenesené                    
        působnosti pro správní řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném  
        znění a veřejnoprávní smlouva je uzavřena do 31.12.2015. 
 18/  Žádost o stavební pozemek parc.č. 2018/21 v k.ú. Chlupice - p. Peterka. 
 19/  Žádost o stavební pozemky parc.č. 2018/38 a 2018/39 v k.ú. Chlupice - Lekastav s.r.o. 
 20/  Ukončení nájemní smlouvy na restauraci dohodou - p. Žák. 
 21/  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému  
        shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
 22/  Dodavatele pro zimní údržbu komunikací - p. Tesař. 
 
 
OZ uložilo: 
 
   1/ Starostovi obce zveřejnit záměr obce na pronájem restaurace také v regionálním tisku a  
       vyhlášením v rozhlase. 
   2/ Starostovi obce předložit vyhodnocení ankety týkající se strategického plánu obce, pro  
       roky 2015 až 2020. 
   3/ Starostovi obce předkládat finanční vyhodnocení realizovaných akcí na základě  
       výběrového řízení. 
   4/ Starostovi obce zařídit veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací obce. 
  
 
 
 
 
 
                                                               …………………………………….. 
                                                                                Šeiner  Marek 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
          Křepela Petr                                                                     Frank Erik 
 
 
 
 
 
 


