
 Usnesení ze 14. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 29.2.2012 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  14/2012 

 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
 
  1/  Kontrolu usnesení č.13/2012. 
  2/  Plnění rozpočtu k 31.12.2011. 
  3/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 8125/3 o výměře cca 700 m2, v k.ú. Hostěradice –  
       Vackovi. 
  4/  Žádost o koupi pozemků parc.č. 471/16 o výměře 440 m2, 471/23 o výměře 390 m2,  
       8111/4 o výměře 307 m2 a 8111/11 o výměře 191 m2, vše v k.ú. Hostěradice - p. Virgl. 
  5/  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 2088/1 o výměře cca 1500 m2, v k.ú. Míšovice -  
       p. Buchta. 
  6/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 104/3 o výměře 28 m2, v k.ú. Hostěradice- 
       p. Řeřuchová.  
  7/  Žádost na prodej pozemku parc.č. 450/8 o výměře 570 m2, v k.ú. Hostěradice-p. Ostřížek. 
  8/  Žádost o koupi pozemku parc.č. 9178 o výměře 81 m2, v k.ú. Hostěradice- p. Hort. 
 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
    
 1/    Program 14. zasedání Obecního zastupitelstva. 
 2/    Ověřovatele zápisu – p. Balík Pavel a Mgr. Kociánová Pavlína. 
 3/    Zapisovatele - p. Burger Jan. 
 4/    Rozpočtové opatření č. 10/2011.  
 5/    Rozpočet na rok 2012. 
 6/    Směrnici na pronájem nebytových prostor a pozemků. 
 7/    Prodej pozemku parc.č. 750 o výměře 6 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Nevoral. 
 8/    Pronájem pozemku parc.č. 4274/2 o výměře 575 m2, v k.ú. Míšovice - p. Brzobohatý. 
 9/    Žádost o byt 2.04 v Chráněném bydlení - p. Bartůněk. 
10/   Pronájem pozemků: 
        a) parc.č. 4432/6 o výměře 555 m2, v k.ú Míšovice - p. Mahr  
        b) část parc.č. 1/1 o výměře 990 m2, v k.ú. Míšovice - p. Hájková  
        c) část parc.č. 410/1 o výměře 600 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Psota  
        d) část parc.č. 412/1 o výměře 200 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Klika  
        e) část parc.č. 1/1 o výměře 1 056 m2, v k.ú. Míšovice - p. Málek              
        f) část parc.č. 8125/3 o výměře 900 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Herman  
        g) parc.č. 96/3 o výměře 800 m2, v k.ú. Chlupice - Firma Morava, zast. p. Kubíčkem 
        h) parc.č. 1252 o výměře 407 m2, v k.ú. Chlupice - p. Malý 
        i) část parc.č. 410/1 o výměře 300 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Komenda 
        j) část parc.č. 410/23 o výměře 208 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Bartůněk  
        k) část parc.č. 2088 o výměře 750 m2, v k.ú. Míšovice - p. Vystydová  
        l) parc.č. 9074/7 o výměře 937 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Poláček 
       m) parc.č. 9074/6 o výměře 975 m2, v k.ú. Hostěradice - p. Bucherová 
       n) parc.č. 9077/1 o výměře 948 m2, parc.č. 9076/2 o výměře 878 m2, parc.č. 9076/3 o  
            výměře 913 m2, parc.č. 9076/4 o výměře 955 m2, vše v k.ú. Hostěradice-p. Šeiner         
11/  Výpověď z nájmu pozemku parc.č. 104/3 o výměře 28 m2, v k.ú. Hostěradice – p. Fiala. 



12/  Prodej zasíťovaného pozemku parc.č. 2018/31 v k.ú. Chlupice - p. Bechynská. 
13/  Žádost o byt č. 1.06 v Chráněném bydlení – p. Kočí. 
14/  Žádost o prodloužení termínu výpovědní lhůty z bytu č. 8/2a v bytovém domě 461,  
       do 31.3.2012 – Maříkovi. 
 
 
OZ neschválilo:  
1/  Žádost p. Willmanna na pronájem pozemků parc.č. 9076/1, 9076/2, 9076/3, 9076/4 a  
     9077/1 vše v k.ú. Hostěradice. 
2/  Žádost na pronájem vodní plochy v areálu ,,Starého lomu“ za účelem chovu ryb - 
     p. Nejedlý. 
 
 
 
                                                                            …………………………………….. 
                                                                                              Šeiner  Marek 
                                                                                               starosta obce 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
             Balík Pavel                                                               Kociánová Pavlína 


