
   Usnesení ze 14. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 16.3.2016 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 14/2016 

 

  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
   1/  Kontrolu usnesení. 
   2/  Plnění rozpočtu k 31.12.2015. 
   3/  Žádost na rozšíření VO - p. Vančura. 
   4/  Informace starosty. 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
   1/  Program 14. zasedání Obecního zastupitelstva. 
   2/  Ověřovatele zápisu - p. Malý Josef a p. Lapešová Jolana. 
   3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
   4/  Rozpočet na rok 2016. 
   5/  Komise na výběrové řízení  
        a) Firmu RPA Tender, s.r.o. na zajištění výběrového řízení na akce: zateplení ZŠ  
            s tělocvičnou, zateplení OÚ s kulturním domem a restaurací a napojení nového vrtu na   
            pitnou vodu. 
        b) členy do výběrové komise na akci napojení nového vrtu - p. Křepela Petr a p. Burger       
            Jan. 
        c) členy do výběrové komise na akci zateplení ZŠ s tělocvičnou - p. Burger Jan a Mgr.  
            Kociánová Pavlína. 
        d) členy do výběrové komise na akci zateplení OÚ s kulturním domem a restaurací - 
             p. Burger Jan a Lapešová Jolana. 
   6/  Revokaci bodu č. 18, z usnesení č. 12/2016, ze dne 28.1.2016.  
   7/  Prodej stavebních pozemků parc.č. 2018/76 a parc.č. 2018/77, vše  v k.ú. Chlupice, obec  
        Hostěradice, pro Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,  
        IČ: 70888337.  
   8/  Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Hostěradice, Hostěradice 57 a   
        Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jejíž 
        předmětem je prodej stavebních pozemků parc.č. 2018/76 a parc.č. 2018/77, vše v k.ú. 
        Chlupice, obec Hostěradice. 
   9/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/75 - p.Růžička   
        a p. Hronová. 
 10/  Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON - přípojka NN p. Komárek. 
 11/  Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON - 32 RD Dolní Stávání. 
 12/  Prodej pozemků parc.č. 6775/1 o výměře cca 1 000 m2, parc.č. st. 43, o výměře 65 m2 a    
        parc.č. st. 99 o výměře 162 m2, vše  v k.ú. Míšovice - p. Mikeš. 
 13/  Prodej části pozemku parc.č. 6775/1 o výměře cca 200 m2, v k.ú. Míšovice - p. Ruda. 
 14/  Prodej části pozemku parc.č. st. 88 o výměře 97 m2, v k.ú. Míšovice - Tillovi. 
 15/  Odkoupení pozemku parc.č. 9079/3 v k.ú. Hostěradice na Moravě, o výměře 148 m2 –  
        p. Bazalová. 
  16/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/73 a 2018/80 - 
        p. Franta a p. Suchánková. 
 17/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/42 -   
        Wertheimovi. 
 18/  Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/51 a 2018/52 - 
        Stavení společnost MUTINA Zdeněk. 



        
 
 
 
 
 
 
 
  


