
Usnesení z 27. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 

konaného dne 3.3.2021 v 17:00 hod. 

 

 

Č.j.: 27/2021 

  
 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 

  1/ Kontrolu usnesení.   

   2/ Plnění rozpočtu k 31.12.2020. 

   3/ Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 800 m2,  

       v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan L. P. a paní H. P., Hostěradice xxx. 

   4/ Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 400 m2,  

       v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan P. P. a paní L. K., Hostěradice xxx. 

   5/ Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 7638/89 o výměře cca 101 m2,  

       v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan I. N., Dlouhá xxx, Znojmo. 

   6/ Žádost o pronájem pozemku parc. č. 87/8 o výměře cca 1192 m2,  

       v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní A. Ch., Hostěradice xxx. 

   7/  Zprávu o kontrole finančního výboru. 

   8/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 346/1 a 317/6 o výměře cca 200 m2,  

       v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní J. N., Hostěradice xxx. 

   9/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 6713/1 o výměře cca 70 m2,  

       v k.ú. Míšovice - pan J. Z. a paní Z. Z., Hostěradice-Míšovice xxx. 

 10/ Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1252, v k.ú. Chlupice - pan D. K. a paní  

       K. Ch., Hostěradice xx.  

 11/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 3028/1 a 3025 o výměře cca  

       1 100 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní E. B. a pan P. B., Hostěradice  

       xxx. 

 12/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1140/4 o výměře cca 170 m2, v k.ú.  

       Chlupice - pan J. L. a paní J. L., Hostěradice-Chlupice xxx. 

 13/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1140/4 o výměře cca 155 m2, v k.ú.  

       Chlupice - pan M. V. a paní I. V., Hostěradice-Chlupice xxx. 

 14/ Informace starosty. 

 

  
 Obecní zastupitelstvo schválilo :   

  1/ Program 27. zasedání Obecního zastupitelstva. 

  2/ Ověřovatele zápisu Mgr. Kociánová Pavlína a p. Schneider František.  

  3/ Zapisovatele - p. Burger Jan. 

  4/ Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

  5/ Prodej části pozemku parc. č. 471/1 o výměře cca 400 m2, v k.ú.  

      Hostěradice na Moravě - pan P. P., Hostěradice xxx. 



  6/ Prodej části pozemku parc. č. 1140/4 a 2018/2 o výměře cca 200 m2,  

      v k.ú. Chlupice - pan R. K., Hostěradice-Chlupice x. 

  7/ Žádost o zřízení společné jednotky požární ochrany dle zákona č. 133/1985  

      Sb., o požární ochraně - Obec Kadov.  

  8/ Smlouvu o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy s.p. 

  9/ Smlouvu o dílo Architektonická studie stará radnice - projekční kancelář  

      A- projekt, s.r.o. 

10/ Nákup respirátorů pro občany obce starší 15 let - 5 ks/občan. 

 

 

OZ neschválilo: 

 

 1/ Souhlas s prováděním hornické činnosti v dobývacím prostoru  

     Hostěradice-Paseky a navrženou dokumentací - Českomoravský štěrk, a.s.  

 2/ Žádost o poskytnutí finanční výpomoci na prodejnu smíšeného zboží v   

     Míšovicích - JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, nám. T,G.  

     Masarika 28, 672 12 Moravský Krumlov. 

 3/ Odložení smlouvy o dílo Architektonická studie stará radnice - projekční  

     kancelář A - projekt, s.r.o. 

 4/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 471/1 o výměře cca 450 m2,  

     v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. P., Hostěradice xxx. 

 5/ Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 6775/1 o výměře cca 360 m2,  

     v k.ú. Míšovice - paní Z. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 

 

 

Úkol starostovi: 

1/ Zajistit z kapacitních důvodů do konce měsíce května 2021, předběžný návrh  

    řešení přístavby tříd v ZŠ Hostěradice. 

 

                                                     

                                                                          

                                                                          ………………………… 

                                                                              Ing. Martin Vančura 
                                                                                     starosta obce 

 

Ověřovatelé : 

 

 

 ….………………………                                      ………………………… 

 Mgr. Kociánová Pavlína                                            Schneider František 


