
   Usnesení z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 28.1.2016 v 18:00 hod. 

 

Č.j.: 12/2016 

 

  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 
   1/  Kontrolu usnesení. 
   2/  Poděkování za finanční příspěvek - Římskokatolická farnost Hostěradice. 
   3/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1248/2 v k.ú. Chlupice o výměře 930 m2 -  
        p. Pařilová. 
   4/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1248/2 v k.ú. Chlupice o výměře 530 m2 -  
        p. Pařilová. 
   5/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 9074/1 a 9074/2 v k.ú. Hostěradice na Moravě o  
        výměře 1 576 m2 - p. Procházka. 
   6/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 9077/3 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře  
        1 014 m2 - AGRO Scheiner s.r.o. 
   7/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 9077/2 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře  
        925 m2 - AGRO Scheiner s.r.o. 
   8/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 9076/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře  
        848 m2 - AGRO Scheiner s.r.o. 
   9/  Informace starosty. 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   

 
   1/  Program 12. zasedání Obecního zastupitelstva. 
   2/  Ověřovatele zápisu - p. Procházka Petr a Mgr. Kociánová Pavlína. 
   3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
   4/  Rozpočtové opatření č. 14/2015. 
   5/  Výsledky inventarizace včetně návrhů na vyřazení majetku k 31.12.2015. 
   6/  Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
        sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
   7/  Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
   8/  Vnitřní předpis o cestovních náhradách. 
   9/  Vnitřní předpis o poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. 
 10/  Vnitřní předpis o stravování zaměstnanců. 
 11/  Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva.  
 12/  Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON - Dolní Stávání VO. 
 13/  Smlouva s RWE - plynové přípojky Dolní Stávání. 
 14/  Darovací smlouvu ze dne 18.12.2015, mezi ZŠ Hostěradice a p. Křeček. 
 15/  Nabídku projekčních prací k dotaci na zateplení ZŠ a OÚ- 
 16/  Prodej části pozemku parc.č. 1072/3 v k.ú. Chlupice o výměře cca 30 m2 - p. Březina. 
 17/  Směnu pozemků parc. č. 182/9 o výměře 266 m2, za obecní pozemek parc. č. 417 o  
        výměře 315 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - Schaurovi. 
 18/  Žádost o koupi stavebních pozemků v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/76 a 2018/77 -          
        JMK. 
 19/  Žádost o koupi stavebních pozemků v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/56 a 2018/57 - 
        p. Biedrava. 



 
 20/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/21 - p. Šimčík.    
 21/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/30 - p. Šimčík.   
 22/  Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON, přípojka NN - p. Vančura. 
 
 
 
 
OZ zrušilo: 
   1/  Žádost o koupi stavebních pozemků v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/30 a 2018/21 -  
        TRB STAV s.r.o. 
 
 
OZ neschválilo: 
   1/  Žádost TJ Družstevník Hostěradice na osvobození od platby nájemného za tělocvičnu     
        v ZŚ Hostěradice 
   2/  Žádost o připojení se k vyvěšení vlajky pro Tibet. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                ………………………… 
                                                                          Šeiner Marek 
                                                                          starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
                      …………………………                                        ………………………… 
                             Procházka Petr                                                 Mgr. Kociánová Pavlína 
 
 


