
   Usnesení z 27. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 13.12.2017 v 17:00 hod. 

 
Č.j.: 27/2017 

 
 
 
 

 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
   1/  Kontrolu usnesení.   

    2/  Plnění rozpočtu k 30.9.2017. 
    3/  Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019-2020 - ZŠ Hostěradice. 
    4/  Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019-2020 - MŠ Hostěradice. 
    5/  Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019-2020 - TS Hostěradice. 
    6/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 8125/3 v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Vacek. 
    7/  Žádost o koupi částí pozemků parc.č. 471/8 a 463/1, v k.ú. Hostěradice na  Moravě -  
         p. Sobotka. 
    8/  a) Rozpočet DSO na rok 2017. 
         b) Závěrečný účet DSO za rok 2016. 
         c) Střednědobý výhled DSO na roky 2017-2019. 
    9/  Informace starosty. 
 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/  Program 27. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - Mgr. Kociánová Pavlína a p. Frank Erik. 
  3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/  a) Rozpočtové opatření č. 8/2017. 
       b) Rozpočtové opatření č. 9/2017. 
  5/  Rozpočtové provizorium od 1.1.2018 do schválení rozpočtu na rok 2018. 
  6/  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. 
  7/  Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva počínaje od 1.1.2018.  
  8/  Zastupitelstvo obce Hostěradice na svém zasedání dne 13.12.2017 rozhodlo usnesením  
       č. 27/2017/8, že pořídí Změnu č. 6 územního plánu a zároveň využije ustanovení §6  
       odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 SB. o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
       zákon), ve znění platných předpisů a žádá tímto úřad územního plánování při MěÚ  
       v Moravském Krumlově o zajištění pořízení předmětné územně plánovací dokumentace  
       pro svoji obec. 
       Zastupitelstvo obce určilo usnesením č. 27/2017/8 ze dne 13.12.2017 zastupitele Bc.   
       Marka Šeinera, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování  
       předmětné územně plánovací dokumentace (§6 odst.5 písm.f) stavebního zákona). 
  9/  Schválení smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - Město Moravský  



       Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov. 
10/  Úpravu směrnice pro zadávání veřejných zakázek (doplnění-elektronická aukce). 
11/  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Česká telekomunikační  
        infrastruktura a.s. 
12/  Ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 9076/1, 9077/2 a 9077/3, vše v k.ú.       
       Hostěradice na Moravě - Agro Scheiner s.r.o. 
13/  Ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 9077/1, 9076/2, 90763 a 9076/4, vše  
       v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Šeiner. 
14/  Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a Women for women. 
 
 
 
OZ neschválilo: 
 1/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 8125/3, v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Hladík. 
 2/  Žádost o koupi stodoly na pozemku parc.č. 9210, v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Tesař. 
 
 
OZ odložilo: 
 1/  Prodej části pozemku parc.č.  462/1 o výměře cca 45 m2, v k.ú. Hostěradice na  
      Moravě - p. Vespalec. 
 2/  Prodej části pozemku parc.č. 7638/17 o výměře 24 m2 a části pozemku parc.č.  
      7638/88 o výměře cca 88 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - p. Kotulánová. 
                                                                              
 
 
                                                                           ………………………… 
                                                                                    Šeiner Marek 
                                                                                    starosta obce 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
                      ….………………………                                      ………………………… 
                       Mgr. Kociánová Pavlína                                                 Frank Erik. 
   


