
   Usnesení z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 28.11.2018 v 18:00 hod. 

 
Č.j.: 3/2018 

 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
 
   1/  Kontrolu usnesení.   

    2/  Plnění rozpočtu k 30.9.2018. 
    3/  Příkaz starosty k provedení inventarizace. 
    4/  a) Rozpočtové opatření č. 13/2018. 
         b) Rozpočtové opatření č. 14/2018. 
    5/  Žádost o koupi částí obecních pozemků parc.č. 1246/6, 1246/8, 1246/10 a 1246/13, vše    
         v k.ú. Chlupice o celkové výměře 400 m2- paní R. L., Chlupice xxx. 
    6/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 2129 o výměře cca 350 m2, v k.ú. Hostěradice na  
         Moravě - pan R. K., Oleksovice xx. 
    7/  Informace starosty 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
 
  1/  Program 3. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a Bc. Šeiner Marek. 
  3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/  Žádost o navýšení příspěvku - TS Hostěradice. 
  5/  a) Rozpočtové opatření č. 11/2018. 
       b) Rozpočtové opatření č. 12/2018. 
       c) Rozpočtové opatření č. 15/2018. 
  6/  Rozpočtové provizorium od 1.1.2019 do schválení rozpočtu na rok 2019. 
  7/  Inventarizační a likvidační komise. 
       a) Složení inventarizačních komisí: 
           č. 1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a p. Křepela Petr. 
           č. 2 - předseda p. Burger Jan, členové p. Schneider František a p. Kopeček Radek. 
       b) Složení likvidační komise:  
             předseda Bc. Šeiner Marek, členové p. Lapešová Jolana a Mgr. Kociánová Pavlína. 
  8/  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému  
       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  9/  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze psů. 
10/  Veřejnoprávní smlouvu s Městem Miroslav, jejímž předmětem je výkon  
       přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Podle § 63 odst. 1 zákona č.  
       128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Miroslavi  
       vykonávat namísto orgánů obce Hostěradice v jejím správním obvodu v souladu  
       s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
       veškerou příslušnost k projednávání přestupků, a to přestupků dle ustanovení § 60 odst. 2  
       zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a přestupků podle zvláštních  
       právních předpisů. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2019 do  
       31.12.2019. 



11/  Darovací smlouvu ze dne 3.9.2018, mezi BENEŠ a LÁT a.s., Tovární 463, 289 14  
       Poříčany a Mateřská škola Hostěradice. 
12/  Zástupce obce do školské rady - Bc. Šeiner Marek a p. Kopeček Radek. 
 
       
OZ odložilo: 
 
 1/  Smlouvu o dílo na Změnu č. 6 Územního plánu.  
 
 
 
 
 
 


