
Usnesení z 27. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 15.5.2013 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  27/2013 

 
  
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Plnění rozpočtu k 31.3.2013. 
  3/  Žádost o směnu pozemku parc.č.  st. 87/1  díl ,,c“, o výměře 12 m2 za pozemek parc.č.  
       159/3 díl ,,a“ o výměře 4 m2 ve vlastnictví obce, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě-   
       Slámovi. 
  4/  Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 34, o výměře 52 m2, v k.ú. Míšovice - p. Bohuslav. 
  5/  Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 3869/53, o výměře 421 m2, parc.č. 46/1, o výměře  
       56 m2, parc. č. 46/2, o výměře 52 m2, parc.č. st.6, o výměře 6 m2 a parc.č. st.7, o výměře  
       177 m2, vše v k.ú. Míšovice - p. Dokoupil. 
  6/  Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1072/3, o výměře cca 200 m2 a pozemku  
       parc.č. 2189, o výměře 1 060 m2, vše v k.ú. Chlupice - p. Kramertová. 
  7/  Žádost o odkoupení pozemků – Lahofer.  
  8/  Žádost o odkoupení pozemků – Zea a.s. Hostěradice. 
  9/  Žádost o pronájem pozemku pro kinologické cvičiště - Moravskoslezský kynologický  
       svaz, ZO 11308 Miroslav. 
10/  Informace starosty. 
  
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
    
  1/   Program 27. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/   Ověřovatele zápisu – p. Frank Erik a p. Schneider František. 
  3/   Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/   a) Rozpočtové opatření č. 1/2013. 
        b) Rozpočtové opatření č. 2/2013. 
  5/   Prodej části pozemků parc.č. 471/1 a 8125/3 o výměře cca 200 m2, v k.ú. Hostěradice na               
        Moravě - p.Vančura. 
  6/   Prodej pozemku parc.č. 412/9 o výměře 41 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě-Krupicovi. 
  7/   Prodej pozemků parc.č. 412/10 o výměře 792 m2 a část pozemku parc.č.412/1 o výměře  
        cca 60 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě-Krupicovi. 
  8/   Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON a.s, přípojka NN- 
        p. Buchta. 
  9/   Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON a.s, přípojka NN- 
        p. Zeman. 
 10/   Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON a.s, přípojka NN- 
         Moravol. 
 11/  Žádost o byt č. 1.06 v Chráněném bydlení – p. Kacká. 
 12/  Prodej zasíťovaného pozemku v lokalitě Dolní Stávání parc.č. 2018/13 – p. Klíma. 
 13/  Dodatek smlouvy č. 5 - Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.,Vémyslice 241.  
 14/  Místo pro konání svatebního obřadu – Myslivecká chata v Míšovicích, parc.č. st. 400. 
 
 



 
 
OZ neschválilo: 
 
1/  Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 6615, o výměře 265 m2,v k.ú. Míšovice –  
     p. Brzobohatý. 
2/  Žádost o zastavení exekuce – p. Juránek. 
3/  Žádost o převedení nájemní smlouvy na byt č. 3.04 v Chráněném bydlení - p. Zeleňák. 
4/  Finanční příspěvek - p. Klejdus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               …………………………………….. 
                                                                                Šeiner  Marek 
                                                                                 starosta obce 
 
Ověřovatelé : 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
              Frank Erik                                                              Schneider František             


