
Usnesení z 8. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 
konaného dne 22.5.2019 v 18:00 hod. 

 
Č.j.: 8/2019 

 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
   1/  Kontrolu usnesení.   

    2/  Plnění rozpočtu k 31.3.2019. 
    3/  Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1223/2 v k.ú. Chlupice, o výměře  
         cca 200 m2 - pan R.B. a paní J.B., Hostěradice-Chlupice xxx. 
    4/  Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1072/3 v k.ú. Chlupice, o výměře  
         cca 40 m2 - pan M.B. a paní Š.O., Hostěradice-Chlupice xxx. 
    5/  Žádost o pronájem márnice a prostoru před márnicí - Pospíchal pohřební  
         služba s.r.o.  
    6/  Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 6775/1 v k.ú. Míšovice, o výměře  
         cca 125 m2 - pan P. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 
    7/  Informace starosty. 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/  Program 8. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - Mgr. Kociánová Pavlína a p. Křepela Petr. 
  3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/  a) Účetní závěrku Obce Hostěradice sestavenou k 31.12.2018. 
       b) Závěrečný účet Obce Hostěradice za rok 2018. 
  5/  a) Účetní závěrku ZŠ Hostěradice za rok 2018. 
       b) Výsledek hospodaření ZŠ Hostěradice za rok 2018. 
  6/  a) Účetní závěrku MŠ Hostěradice za rok 2018. 
       b) Výsledek hospodaření MŠ Hostěradice za rok 2018. 
  7/  a) Účetní závěrku TS Hostěradice za rok 2018. 
       b) Výsledek hospodaření TS Hostěradice za rok 2018. 
  8/  a) Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
       b) Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
  9/  Smlouva o smlouvě budoucí (č.1030049988/002) o zřízení věcného  
       břemene s E.ON distribuce, a.s. - ,,Hostěradice, přípojka kNN“. 
10/  Smlouva o smlouvě budoucí (č. 1030049988/001)o zřízení věcného  
       břemene s E.ON distribuce, a.s. - ,,Hostěradice, přípojka kNN“. 
11/  Finanční příspěvek ve výši 1 500,-Kč - Linka bezpečí, z.s.  
12/  Prodej části pozemku parc.č. 9075/4, v k.ú. Hostěradice na Moravě -  
       paní M. K., Hostěradice xxx. 



13/  Prodej části pozemku parc.č. 9075/4, části pozemku parc.č. 9076/6,  
       části pozemku par.č. 9074/3, části pozemku parc.č.9074/4, části pozemku  
       parc.č.9074/5 a části pozemku parc.č.9074/9, vše v k.ú. Hostěradice na  
       Moravě - pan V. K., Hostěradice xxx. 
14/  Revokaci schváleného bodu č. 7, usnesení č.4/2019 ze dne 9.1.2019. 
15/  Prodej části pozemku par.č. 183/1, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan P.K.   
       a paní H.K., Miroslav. 
16/  Plnou podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k.ú.  
       Znojmo-Louka, ve Znojmě. 
17/  Komisy pro výběrová řízení na rok 2019 v tomto složení: 
       předseda: Ing. Vančura Martin 
       členové: p. Burger Jan, p. Křepela Petr a p. Kopeček Radek 
18/  Dodavatele na akci ,, Vrt a úpravna vody Hostěradice-odstranění uranu-  
       ATC Dr. MANN s.r.o. 
19/  Vypuštění bodu č. 3 z obsahu změny návrhu na pořízení změny č. 6  
       územního plánu obce Hostěradice zkráceným postupem. 
20/  Pořízení nového územního plánu obce Hostěradice. 
21/  Vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě č. 180628/SRH do 30.6.2019 - 
       Sdružení rybáři, Hostěradice z.s. 
 
OZ neschválilo: 
  1/  Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 
  2/  Výpověď smlouvy - Sdružení rybáři, Hostěradice z.s. 
 
 
OZ uložilo úkol starostovi: 
  1/  Dohodnout s žadatelem o pronájem márnice (Pospíchal pohřební služba  
       s.r.o.) schůzku za účasti zastupitelů v objektu výše uvedeného.  
 
 
 
                                                                           ………………………… 
                                                                              Ing. Martin Vančura 
                                                                                     starosta obce 
 
 
Ověřovatelé : 
 
         
 ….………………………                                      ………………………… 
 Mgr. Kociánová Pavlína                                               Křepela Petr 


