
 Usnesení z 11. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 23.11.2011 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  11/2011 

 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Plnění rozpočtu k 30.9.2011. 
  3/  Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku Obce Hostěradice k 31.12.2011. 
  4/  Záměr na prodej pozemků v lokalitě Dolní Stávání - II. etapa. 
  5/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 2018/2 v k.ú. Chlupice o výměře cca 800 m2 –  
       p. Jelínek. 
  6/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 9079/1 v k.ú. Hostěradice- manželé Koníkovi. 
  7/  Žádost o koupi pozemku parc. č. 463/3 v k.ú. Hostěradice-manželé Koníkovi. 
  8/  Informace starosty.  
 
 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo :   
    
 1/    Program 11. zasedání Obecního zastupitelstva. 
 2/    Ověřovatele zápisu -  p. Procházka Petr a p. Venuta Petr. 
 3/    Zapisovatele - p. Burger Jan. 
 4/    Rozpočtové opatření č. 7/2011. 
 5/    Rozpočtové opatření č. 8/2011. 
 6/    Rozpočtový výhled na roky 2012-2013. 
 7/    Inventarizační a likvidační komise. 
       a)  Složení inventarizačních komisí: 
            č.1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Frank Erik a p. Procházka Petr. 
            č.2 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a p. Venuta Petr. 
            č.3 - předseda p. Burger Jan, členové Mgr. Kociánová Pavlína a p. Schneider  
            František. 
        b) Složení likvidační komise:  
            předseda p. Venuta Petr, členové p. Lapešová Jolana a Mgr. Kociánová Pavlína. 
        c) Složení inventarizační komise pro TS Hostěradice: 
            p. Venuta Petr, p. Procházka Petr, Mgr. Kociánová Pavlína a p. Vítek Ondřej. 
 8/    Rozpočtové provizorium od 1.1.2012 do doby schválení rozpočtu na rok 2012. 
 9/    Aktualizaci směrnic: 
        a) Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice časového rozlišení,    
            Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky, Postupy účtování      
            majetku pro rok 2012, Směrnice o evidenci majetku, Směrnice o inventarizaci, Zásady      
            pro tvorbu, používání a hospodaření s prostředky sociálního fondu, Směrnice o  
            zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb., Účtování dlouhodobého  
            majetku a zásob, Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných  
            zakázek malého rozsahu, Odpisový plán. 
        b) Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  
             v roce 2012. 
10/   Aktualizaci vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
11/   Rozšíření vedlejší činnosti ve zřizovací listině Technických služeb Hostěradice o 



        realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí, testování, měření, analýzy a kontroly, 
        provozování vodovodů a kanalizací a úpravy a rozvody vody.  
12/   Veřejnoprávní smlouvu s Městem Miroslav, dle zákona o přestupcích.  
13/   Zastupitelstvo obce Hostěradice, jako příslušný orgán dle znění § 6 odst. 5 písm. c)  
        zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává „Změnu č. 4   
        územního plánu obce Hostěradice“ formou opatření obecné povahy. 
14/   Dodavatele na zimní údržbu místních komunikací-p.Tesař Michal. 
15/   Smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON, přípojka NN – p. Málek. 
16/   Prodej pozemku parc.č. 450/6 v k.ú. Hostěradice-p. Hermanová. 
17/   Výpověď z bytu č. 3.02 v Chráněném bydlení – p. Hráček. 
18/   Žádost o byt č. 3.02 v Chráněném bydlení – manželé Hráčkovi. 
19/   a) Revokaci bodu č. 9e, usnesení č.7/2011 ze dne 27.4.2011- pronájem bytu č. 2.09. 
        b) Pronájem bytu č. 2.05 v Chráněném bydlení-p. Příhodová. 
20/   Prodej zasíťovaného pozemku parc.č. 2018/11 v k.ú. Chlupice- manželé Justovi. 
21/   Pronájem nebytových prostor v Chráněném bydlení- p. Dvořák. 
22/   Harmonogram zasedání OZ na rok 2012. 
23/   Výpověď z bytu č. 8/2a v Hostěradicích v domě č.p. 461- p. Mařík. 
24/   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu-přeložka   
        přípojky NN – p. Novák. 
 
 
OZ neschválilo: 
 
1/   Veřejnoprávní smlouvu na výkon působnosti na úseku obecní policie s Městem  
      Moravský Krumlov. 
 
OZ ukládá: 
1/   Starostovi obce připravit na příštím OZ podklady k  naučné stezce. 
2/   Starostovi obce prověřit zastupitelnost úředníků OÚ. 
 
 
 
 
 
                                                                            …………………………………….. 
                                                                                              Šeiner  Marek 
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
            Procházka Petr                                                              Venuta Petr                                                            
 

        


