
   Usnesení z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 29.11.2016 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 20/2016 

 

  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 
   1/  Kontrolu usnesení.   
   2/  Plnění rozpočtu k 30.9.2016. 
   3/  Příkaz starosty k provedení inventarizace. 
   4/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 183/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře cca  
        200 m2 - p. Maštalířová. 
   5/  Poděkování Římskokatolické farnosti Hostěradice. 
   6/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 9074/5, v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře  
        1 022 m2 - p. Komendová. 
   7/  Informace starosty. 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   

 
   1/  Program 20. zasedání Obecního zastupitelstva. 
   2/  Ověřovatele zápisu - p. Křepela Petr a p. Frank Erik. 
   3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
   4/  Příspěvek ve výši 50 000,-Kč na podporu školského projektu ,,Nový začátek v oblasti  
        Inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“. 
   5/ a) Rozpočtové opatření č. 9/2016.  
       b) Rozpočtové opatření č. 10/2016.     
       c) Rozpočtové opatření č. 11/2016.        
   6/  Rozpočtové provizorium od 1.1.2017 do schválení rozpočtu na rok 2017. 
   7/  Inventarizační a likvidační komise. 
        a) Složení inventarizačních komisí: 
            č. 1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Frank Erik a p. Procházka Petr. 
            č. 2 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a Mgr. Kociánová Pavlína. 
        b) Složení likvidační komise:  
             předseda p. Lapešová Jolana, členové p. Malý Josef a p. Křepela Petr. 
   8/  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 31.12.2018. 
   9/  Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON - Baranovi. 
 10/  Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON - Lapeš. 
 11/  Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ - siréna v Chlupicích. 
 12/  Žádost o koupi stavebního pozemku 2018/49 v k.ú. Chlupice - p. Kocián a p. Krbálková. 
 13/  Výpověď z nájemní smlouvy na obecní pozemek parc.č. 9074/5, v k.ú. Hostěradice na  
        Moravě - p. Jelínek. 
 14/  Pronájem pozemků parc.č. 220/7 a 220/12, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře  
        973 m2 - p. Málková.                           
 15/  Prodej části pozemku parc.č. 410/23 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře cca 250 m2-  
        p. Komárek. 
 16/  Prodej části pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře 25 m2 -  
        p. Řeřuchová. 



 17/  Prodej části pozemku parc.č. 2018/2 v k.ú. Chlupice o výměře cca 400 m2 - p. Knoflíček.        
 18/  OZ pověřuje starostu obce od 1.12.2016 po dobu jeho funkčního období výkonem  
        bezplatné funkce ředitele TS Hostěradice. V případě nepřítomnosti zastupuje  
        místostarosta. 
 19/  Odkoupení pozemků parc.č. 161/16, 160/9, 160/7, 159/8 a 7636/8 v k.ú. Hostěradice na  
        Moravě o celkové výměře 543 m2, za dohodnutou cenu 30,- Kč/m2 - p. Chašov.  
 20/  Kácení 5 topolů a 1 vrby dle dendrologického posudku. 
 21/  Smlouvu o právu umístnit a provést stavbu na stavebních parc.č. 2018/76 a 2018/77 -  
        JMK.  
 
 
OZ odložilo: 
1/ Žádost o koupi pozemku parc.č. 88/3 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře 300 m2 - 
    p. Papstová.      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ………………………… 
                                                                                    Šeiner Marek 
                                                                                    starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
                      …………………………                                      ………………………… 
                              Křepela Petr                                                           Frank Erik 


