
Usnesení z 25. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 
konaného dne 9.12.2020 v 17:00 hod. 

 
 
Č.j.: 25/2020 

 
  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
1/  Kontrolu usnesení.   

 2/  Plán inventur. 
 3/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 900 m2, v k.ú.  
      Míšovice - pan P. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 
 4/  Žádost o zbudování komunikace a veřejného osvětlení - pan V. K.,  
      Hostěradice xxx. 
 5/  Informace starosty. 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/  Program 25. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - p. Schneider František a p. Lapešová Jolana. 
  3/  Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/  Rozpočet na rok 2021. 
  5/  Střednědobý výhled rozpočtu obce Hostěradice na roky 2022 a 2023. 
  6/  Rozpočtové opatření č. 16/2020. 
  7/  Příjem dotace na revitalizaci území Výrobna lahůdek Hostěradice. 
  8/  a) Složení inventarizačních komisí: 
       č. 1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a 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. 
  9/  Prodej části pozemku parc. č. 385/1 a 385/2 o výměře cca 100 m2,  
       v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan M. F., Hostěradice xxx. 
10/  Prodej části pozemku parc. č. 4432/10 o výměře cca 380 m2, pozemku parc.     
       č. 4432/11 o výměře 625 m2, pozemku parc. č. 4432/12 o výměře 489 m2,  
       části pozemku parc. č. 4432/7 o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Míšovice a  
       části pozemku parc. č. 104/3 o výměře cca 85 m2, v k.ú. Hostěradice na  
       Moravě - pan O. Ř., Hostěradice xxx. 
 
 



11/  Prodej pozemků parc. č. 4432/8 o výměře 531 m2, parc. č. 4432/9 o výměře  
       577 m2, části pozemku parc. č. 4432/10 o výměře cca 180 m2 a části  
       pozemku parc. č. 4432/7 o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Míšovice -  
       pan R. V., Hostěradice-Míšovice xxx. 
12/  Žádost o příspěvek na činnost a rozvoj - spolek Dolní Stávání, z.s. 
13/  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského  
       kraje č. JMK067088/20/OK uzavřené dne 5.10.2020. 
14/  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Zpracování územního plánu - Hostěradice  
       na Moravě, Míšovice, Chlupice. 
15/  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce  
       a.s. 
16/  Podání žádosti o dotaci na akci ,,Most přes Míšovický potok“. 
17/  Přílohu č. 2/2020 ke zřizovací listině ZŠ Hostěradice p.o., kterou se převádí 
       elektronická pečící pánev E-TBP 80/900 (I.Č. IHM 989) do majetku ZŠ  
       Hostěradice. 
18/  Změnu dodavatele el. energie - FREE FOR YOU s.r.o.. 
19/  Žádost TJ Družstevník o změnu účelu využití dotace a převod nevyčerpané  
       částky. 
20/  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce  
       a.s. 
21/  Rozpočtové opatření č. 17/2020. 
 
 
 
OZ neschválilo: 
 
1/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 833 m2, v k.ú.  
     Míšovice - paní D. J., Hostěradice-Míšovice xxx. 
2/  Žádost o koupi pozemků parc. č. 436/1 o výměře 602 m2 a parc. č. 436/12 o  
     výměře 287 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní M. M. a pan M. M.,      
     Hostěradice xxx. 
 
 
 


