
Usnesení z 39. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 

konaného dne 27.4.2022 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 39/2022 

  
 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 1/ Kontrolu usnesení.   

  2/ Plnění rozpočtu k 31.3.2022. 

  3/ Žádost o koupi části pozemku parc. č. 471/1 o výměře cca 90 m2, v k.ú.  

      Hostěradice na Moravě - pan L. V. a paní J. V., Hostěradice xxx. 

  4/ Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 370 m2, v k.ú.  

      Míšovice - pan P. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 

  5/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 182/7 a 182/17 o výměře cca 200 m2,  

      v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní H. B. a pan M. B., Hostěradice xxx. 

  6/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 385/2 o výměře cca 15 m2,  

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

  7/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 1 300 m2,  

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

  8/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - pan L. J., Hostěradice xxx. 

  9/ Ukončení nájmu bytu č. 2.07 v bytovém domě č.p. 104 - pan D. K.,  

      Hostěradice xx. 

10/ Pachtovní smlouvu na pozemek parc.č. 2647 o výměře 4 206 m2 -  

      Českomoravský štěrk, a.s. 

11/ Informace starosty. 

 

 

  
Obecní zastupitelstvo schválilo :   

  1/ Program 39. zasedání Obecního zastupitelstva. 

  2/ Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Schneider František. 

  3/ Zapisovatele - p. Burger Jan. 

  4/ Rozpočtové opatření č. 4/2022. 

  5/ Prodej 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. 

  6/ Pronájem bytu č. 2.07 v bytovém domě č.p. 104 - paní M. S.,  

      Hostěradice xxx. 

  7/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

      č. ZN-001030071914/001-ZMEZ - EG.D, a.s. 

  8/ Finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč - Linka bezpečí, z.s. 

  9/ Smlouvu o smlouvě budoucí darovací - Českomoravský štěrk, a.s. 

 



OZ neschválilo: 

1/ Žádost o koupi pozemků parc. č. st. 385/3 o výměře 54 m2 a část parc. č.    

    410/24 o výměře cca 1 095 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan 

    J. M., Mikulčická xxx, 627 00 Brno. 

2/ Souhlas na prodej části pozemku parc.č. 9077/14 - JOKA Moravský     

    Krumlov s.r.o. 

 

               

OZ odložilo: 

1/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330050673/001-VP - EG.D,  

    a.s. 

 

 

 

 

 

 


