
Usnesení z 33. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 

konaného dne 27.10.2021 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 33/2021 

  
 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 1/ Kontrolu usnesení.   

  2/ Představení záměru zahájení těžby na ložisku Hostěradice-Paseky -     

      Českomoravský štěrk, a.s. 

  3/ Žádost o prodej části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 130 m2, v k.ú.  

      Hostěradice na Moravě - pan J. V., Hostěradice xxx. 

  4/ Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 8125/3 o výměře cca 50 m2,  

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

  5/ Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 346/1 o výměře cca 140 m2,  

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

  6/ Žádost o byt 1+ kk, nebo 2 + kk v bytovém domě č. p. 104 - pan R. P.,  

      Hostěradice xxx. 

  7/ Informace starosty. 

 

  
Obecní zastupitelstvo schválilo :   

  1/ Program 33. zasedání Obecního zastupitelstva. 

  2/ Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Kopeček Radek. 

  3/ Zapisovatele - p. Burger Jan. 

  4/ Plnění rozpočtu k 30.9.2021. 

  5/ Rozpočtové opatření č. 7/2021. 

  6/ Směnu pozemku parc. č. 7638/120 o výměře cca 60 m2, v k.ú.  

      Hostěradice na Moravě a odprodej pozemků obci Hostěradice o výměře cca  

      200 m2 - Miroslavské strojírny, s.r.o., Kostelní 222/41, 671 72 Miroslav. 

  7/ Zastupitelstvo obce Hostěradice, jako kompetentní orgán dle ustanovení  

      § 6 odst. 5 písm. c), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  

      řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává Územní plán Hostěradice,  

      jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního zákona a zákona  

      č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

  8/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 

      ,,Distribuční trafostanice Hostěradice Vodárna“ - EG.D, a.s. 

  9/ Podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava místních komunikací, obec  

      Hostěradice“. Žádost bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj,  

      dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram - Podpora  

      obnovy místních komunikací. 

10/ Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit ZŠ Hostěradice na roky     

      2021 až 2027. 



11/ Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a Women for Women, o.p.s.,  

      ze dne 7.9.2021. 

12/ Dohodu o provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o 

      poskytnutí příspěvku ve výši 50 400,-Kč na tato opatření - Jihomoravský  

      kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.  

 

 

OZ neschválilo: 

1/ Žádost o prodej části pozemků parc. č. 161/16, 160/7, 160/9 a části pozemků  

    161/12 a 160/8 o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní   

    H. T. a pan M. T., Hostěradice x. 

 

 

 

 


