
 Usnesení ze 7. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 27.4.2011 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  7/2011 

 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Plnění rozpočtu k 31.3.2011. 
  3/  Žádost o koupi pozemku parc.č. 2001, v k.ú. Hostěradice - p. Šeiner. 
  4/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 2051 v k.ú. Chlupice – p. Krchňavý. 
  5/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Míznerová.  
  6/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Kudláček.  
  7/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Přibyl. 
  8/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Coufal. 
  9/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Šmíd. 
10/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 7705/1 a 108/1 v k.ú. Hostěradice - p. Brzobohatý. 
11/  Žádost o koupi pozemků parc.č. 9154, 7638/47 a 7638/48 v k.ú. Hostěradice –  
       p. Komenda.  
12/  Informace starosty.  
 
Obecní zastupitelstvo schválilo :  
    
1/    Program 7. zasedání Obecního zastupitelstva. 
2/    Ověřovatele zápisu Mgr. Kociánová Pavlína a Ing. Venuta Petr. 
3/    Zapisovatele p. Burgera Jana. 
4/    Rozpočtové opatření č. 1/2011. 
5/    Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON, přípojka NN - p. Lapeš a p. Krula. 
6/    Smlouvu o právu provést stavbu-SÚS JMK.     
7/    Stanovení místa a termínů pro konání slavnostních obřadů dle ustanovení § 4 odst.4  
       zákona č.94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.  
       místo: Obřadní síň v budově OÚ Hostěradice č.p. 57 
       termíny:  Pá a So od 9:00 do 17:00 hod. 
8/    Prodej pozemku parc.č. 3036 v k.ú. Hostěradice - p.Tesař. 
9/    Žádosti o přidělení obecního nájemního bytu v Chráněném bydlení: 
       a) byt č. 2.04 – p. Wágnerová. 
       b) byt č. 1.04 – p. Zeleňák L. 
       c) byt č. 3.04 – p. Zeleňák P. 
       d) byt č. 1.07 – p. Matoušek. 
       e) byt č. 2.09 – p. Příhodová.  
 
10/  Opravu znění Změny č. 4 ÚPO Hostěradice na základě nesouhlasného stanoviska odboru  
       ŽP KrÚ JmK v Brně ze dne 30.11.2010 s dílčí změnou Z4.07, souhlasí s vypuštěním dílčí  
       změny „Z4.07- návrhová plocha pro bydlení v bytových domech“, ze změny č. 4 ÚPO  
       Hostěradice. Tato plocha bude ve změně č.4 jako plocha rezervní, nikoliv návrhová. 
11/  Smlouvu o zajištění správy a údržby přečerpávací stanice v Chlupicích – SÚS JMK. 
12/  Plánovací smlouvu na vybudování vodovodu a kanalizace – manželé Balíkovi. 
13/  Žádost o poskytnutí příspěvku na ohňostroj ve výši 5 000,-Kč pro TJ Družstevník 
       Hostěradice. 
 



 
OZ odložilo: 
 
  1/  Žádost o koupi části pozemků parc.č. 4481 a 3869/1 v k.ú. Míšovice - p. Bohuslav.  
 
 
OZ neschválilo: 
 
   1/  Žádost o koupi pozemků parc.č. 9077/1, 9076/4, 9076/3, 9076/2, 9074/20 a 9076/13  
        vše v k.ú. Hostěradice - p. Willmann. 
 
 
   2/  Prodej pozemku parc.č. 7640/2 a části pozemků parc.č. 410/1 a 410/24 v k.ú.  
        Hostěradice – p. Šeiner.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            …………………………………….. 
                                                                                              Šeiner  Marek 
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
 
                ………………………………….            ………………………………….. 
                         Kociánová Pavlína                                          Venuta Petr                                                                          
 


