
 Usnesení z 13. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 24.1.2012 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  13/2011 

 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
  1/  Kontrolu usnesení č.12/2011. 
  2/  Žádost p. Nevorala na odkoupení pozemku parc.č. 750 v k.ú. Hostěradice. 
  3/  Žádost p. Brzobohatého na pronájem pozemku parc.č. 4274/2 v k.ú. Míšovice. 
  
Obecní zastupitelstvo schválilo :      
 1/   Program 13. zasedání Obecního zastupitelstva. 
 2/   Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Procházka Petr. 
 3/   Zapisovatele - p. Burger Jan. 
 4/   Výsledky inventarizace za rok 2011 včetně návrhů na vyřazení majetku.  
 5/   Vnitřní předpis o cestovních náhradách. 
 6/   Odpisový plán ZŠ Hostěradice pro rok 2012. 
 7/   Výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva pro rok 2012. 
 8/   Prodej části pozemku parc.č. 2018/2 o výměře cca 800 m2, v k.ú. Chlupice-p. Jelínek. 
 9/   Prodej části pozemku parc.č. 2018/2 o výměře cca 400 m2, v k.. Chlupice-p. Dokoupil. 
10/  Prodej části pozemku parc.č. 9079/1 v k.ú. Hostěradice - Koníkovi. 
11/  Žádost manželů Maříkových, o prodloužení termínu výpovědní lhůty, a to do 29.2.2012. 
11/  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní        
       hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. 
12/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON   
       Česká republika, s.r.o., přípojka NN – p. Lapeš. 
13/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON  
       Česká republika, s.r.o., přípojka NN – p. Balík. 
14/  Návrh změny směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek  
       malého rozsahu.   
15/  Postup komise při zajištění bezplatného převodu naučné stezky. 
16/  Postup a podmínky obce ve věci územního a stavebního řízení na stavbu ,,Příjezdová  
       komunikace a technické zázemí k lisovně,, - p. Šeiner. 
17/  Pravidla pro zveřejňování dokumentů na úřední desce a vedení archivu úřední desky. 
 
OZ neschválilo:  
1/  / Prodej pozemku parc.č. 463/3 o výměře 30 m2, v k.ú. Hostěradice - Koníkovi. 
 
OZ odložilo:  
1/  Přidělení bytu 8/2a v bytovém domě 461 v Hostěradicích. 
2/  Žádost p. Vystrčila na kompenzaci vzniklé škody. 
3/  Schválení směrnice o pronájmu nebytových prostor a pozemků. 
 
                                                                                                          ………………………….. 
                                                                                                                    Šeiner Marek 
                                                                                                                     starosta obce 
Ověřovatelé : 
 
            ……………………………                          ……………………….. 
                     Lapešová Jolana                                          Procházka Petr                                                                   



 


