
Usnesení z 22. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 
konaného dne 12.8.2020 v 17:00 hod. 

 
 
Č.j.: 22/2020 

 
  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
1/  Kontrolu usnesení.   

 2/  Plnění rozpočtu k 31.6.2020. 
 3/  Žádost o koupi pozemku parc. č. 7638/149 o výměře 23 m2, parc.č. 7638/40 o   
      výměře 45 m2 a části parc.č. 7638/2 o výměře cca 6,5 m2, vše v k.ú. Hostěradice  
      na Moravě - pan J. N., Hostěradice xx. 
 4/  Žádost o koupi/směnu části pozemku parc. č. 471/1 o výměře cca 120 m2, za  
      část parc.č. 412/13 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě -  
      paní E. S. a pan Z. S., Hostěradice xxx. 
 5/  Žádost o koupi pozemku parc. č.  st. 489 o výměře 204 m2, v k.ú. Hostěradice  
      na Moravě - pan T. K., Hostěradice xxx. 
 6/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 630 m2, v k.ú.  
      Míšovice - pan P. B., Hostěradice-Míšovice xxx. 
 7/  Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 7638/86 o výměře 16 m2, v k.ú.  
      Hostěradice na Moravě - pan D. K., Hostěradice xx a pan M. G., Hostěradice- 
      Míšovice xxx. 
 8/  Žádost o koupi plechového hangáru - p. Jaroslav Obdržálek, Hostěradice xxx. 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/  Program 22. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - p. Křepela Petr a p. Lapešová Jolana. 
  3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/  Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
  5/  Žádost o změnu výškové hladiny zástavby v lokalitě P7 na výšku staveb  
       0,0 - 10,0 m - pan J. B., Hostěradice xxx.    
  6/  Prodej části pozemku parc. č. 459/1 o výměře cca 250 m2  v k.ú.  
       Hostěradice na Moravě - pan L. N., Hostěradice xxx. 
  7/  Prodej části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 3 m2, v k.ú. Míšovice -  
       pan J. M., Hostěradice-Míšovice xxx.  
  8/  Prodej části pozemku parc. č. st. 7638/3 o výměře cca 80 m2, v k.ú.  
       Hostěradice na Moravě - pan S. K. a paní K. K., Hostěradice xxx. 
  9/  Pronájem části pozemku parc. č. 9079/1 o výměře cca 200 m2,      
       v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan V. J., Hostěradice-Míšovice  
       xxx a paní I. G., Hostěradice-Chlupice xxx. 



10/  Prodej části pozemku parc. č. 8125/3 o výměře cca 615 m2, v k.ú.  
       Hosteradice na Moravě - paní Z. Ž., Hostěradice xxx.   
11/  Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 183/1, v k.ú. Hostěradice na     
       Moravě - paní L. S. a pan D. S., Hostěradice xx. 
12/  Směnu části obecního pozemku parc. č. 7637/2 v k.ú. Hostěradice na  
       Moravě za části pozemků parc.č. 161/4 a 161/3 v k.ú. Hostěradice na  
       Moravě, ve vlastnictví paní D. D., Hostěradice xxx. 
13/  Žádost o použití finančních prostředků ve výši 125 840,-Kč z rezervního  
       fondu na nákup interaktivní tabule - ZŠ Hostěradice. 
14/  Žádost o převod finanční částky ve výši 13 000,-Kč z rezervního  
       fondu do investičního fondu na opravu plynových kotlů - MŠ Hostěradice. 
15/  Darovací smlouvu mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a ZŠ Hostěradice. 
16/  Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 41 100,-Kč  
       z rozpočtu obce na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP  
       Moravský Krumlov pro rok 2020. 
17/  Smlouvu (č. JMK065933/20/OKH) o poskytnutí dotace ve výši 199 000,- 
       Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení hasičské jednotky pro  
       práci na vodě. 
18/  Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši  
       1 548 000,-Kč na akci ,,129D293003195 Revitalizace obecního rybníka,  
       k.ú. Chlupice“.   
19/  Rozpočtové opatření č. 8/2020.   
20/  Dodavatele firmu CHEVRON GASTRO, na smažící pánev do ZŠ  
       Hostěradice. 
21/  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2020 na veřejnou zakázku  
       s názvem ,,HOSTĚRADICE REKONSTRUKCE MNV MÍŠOVICE“.  
22/  Smlouvu (č. JMK067088/20/OK) o poskytnutí dotace ve výši 350 000,- 
       Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce ,,Obnova střechy  
       staré radnice Hostěradice“. 
23/  Rozpočtové opatření č. 9/2020.   
 
 
OZ neschválilo: 
   
  1/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 1500 m2, v k.ú.  
       Míšovice - paní Z. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 
  2/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 3400 m2, v k.ú.  
       Míšovice - paní Z. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 
  3/  Žádost o výsadbu rychle rostoucích dřevin a keřů - paní J. V., Hostěradice- 
       Chlupice xxx. 
 
 
 



 


