
Usnesení z 38. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 

konaného dne 23.3.2022 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 38/2022 

  
 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 1/ Kontrolu usnesení.   

  2/ Žádost o odkoupení obecních pozemků parc. č. 7638/146 o výměře 35 m2,  

      parc. č. 7638/45 o výměře 41 m2 a část pozemku parc. č. 7638/3 o výměře 

      cca 16 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan P. Š., Hostěradice xxx. 

  3/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - paní R. N.,  

      Mjr. Nováka xxx, 664 91 Ivančice. 

  4/ Informace starosty. 

   

 

  
Obecní zastupitelstvo schválilo :   

  1/ Program 38. zasedání Obecního zastupitelstva. 

  2/ Ověřovatele zápisu - p. Balík Pavel a p. Křepela Petr. 

  3/ Zapisovatele - p. Burger Jan. 

  4/ Memorandum mezi Obcí Hostěradice a Českomoravský štěrk, a.s. 

  5/ Žádost o navýšení rozpočtu z důvodu navýšení cen energií - ZŠ Hostěradice. 

  6/ Žádost o navýšení rozpočtu z důvodu navýšení cen energií -MŠ Hostěradice. 

  7/ Žádost o navýšení rozpočtu z důvodu navýšení cen energií - TS Hostěradice. 

  8/ Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

  9/ Pronájem obecních pozemků parc.č. 9074/1 a 9074/2 o výměře 1 576 m2-  

      paní R. P., Hostěradice xxx. 

10/ Prodej částí obecních pozemků parc. č. 6775/1 o výměře cca 960 m2, parc. č.  

      st. 438 o výměře cca 62 m2 a parc. č. st. 99 o výměře cca 175 m2, vše v k.ú.  

      Míšovice - paní E. M., Hostěradice-Míšovice xxx. 

11/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 4432/3 v k.ú. Míšovice - pan K. M.,  

      Hostěradice-Míšovice xxx. 

12/ Smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 - Sbor dobrovolných  

      hasičů Hostěradice. 

13/ Smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 - Sdružení rybáři  

      Hostěradice z.o. 

 

 

 

 

 

 



OZ neschválilo: 

  1/ Žádost o koupi obecního pozemku parc. č. 2647, v k.ú. Hostěradice na  

      Moravě - Českomoravský Štěrk, a.s. 

  2/ Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca  

      1 300 m2, v k.ú. Míšovice - pan A. H., Hostěradice-Míšovice xxx. 

 

                   

                                                                                                                              

                                                                                

 


