
   Usnesení z 32. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 23.10.2013 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  32/2013 

 
  
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Plnění rozpočtu obce Hostěradice k 30.9.2013. 
  3/  Plnění rozpočtu ZŠ k 31.8.2013. 
  4/  Žádost o koupi pozemku parc.č. 309 o výměře 191 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě –   
       Kladivovi. 
  5/  Vybudování garážového stání pro zásahové vozidlo CAS. 
  6/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 6775/1 a pozemku parc.č. 6779, vše v  k.ú. 
       Míšovice-Říčka M transport s.r.o. 
  7/  Žádost o koupi části pozemku parc.č. 8125/3 o výměře 400 m2, v k.ú. Hostěradice na  
       Moravě - p. Žák. 
  8/  Informace starosty. 
 
 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/   Program 32. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/   Ověřovatele zápisu – p. Venuta Petr a p. Frank Erik. 
  3/   Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/   a) Rozpočtové opatření č. 8/2013.  
        b) Rozpočtové opatření č. 9/2013. 
  5/   a) Návrh opatření pro ZŠ. 
        b) Úkol pro starostu obce - připravit novou Zřizovací listinu pro ZŠ a MŠ. 
        c) Úkol pro ředitelku ZŠ Hostěradice - zaúčtování příjmů Základní školy od  
           1.1.2013 o veškeré příjmy, jako jsou příjmy za pronájem tělocvičny, příjmy za   
           sběr, příjmy za prodej výrobků z Vánočního trhu za rok 2012, příspěvky rodičů   
           škole, příspěvky Klubu přátel školy, atd.        
  6/   Veřejnoprávní smlouvu s Městem Miroslav, dle zákona o přestupcích. 
  7/   Prodej pozemku parc.č. 412/21 v k.ú. Hostěradice na Moravě o výměře 71 m2-  
        Krupicovi. 
  8/   Prodej pozemku parc.č. 6792 v k.ú. Míšovice o výměře 100 m2- Čechovi. 
  9/   Prodej stavebního pozemku parc.č. 2018/47 v k.ú. Chlupice-p. Sobotková. 
10/   Prodej stavebního pozemku parc.č. 2018/48 v k.ú. Chlupice-p. Nejedlá. 
11/   Zrušení přidělení obecního nájemního bytu č. 2.04 v Chráněném bydlení-Drábkovi. 
12/   Dodavatele pro zimní údržbu místních komunikací – p. Tesař. 
13/   Výši vodného a stočného včetně DPH s účinností od 1.1.2014, pro všechny odběratele  
        v obci Hostěradice takto:  vodné – 20,-Kč/m3 a stočné – 26,-Kč/m3. 
14/   Pořízení změny Územního plánu obce Hostěradice. 
15/   Žádost o povolení zbourání příček v bytě č. 7/2a v bytovém domě Hostěradice 461-  
        p.Sobotka. 
 
 



OZ neschválilo: 
 
1/    Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 6792 v k.ú. Míšovice o výměře 3 000 m2-  
       Till. 
2/    Žádost o prodej pozemku parc. č. 6775/1 a pozemku 6779, vše v k.ú. Míšovice – Říčka M  
       transport s.r.o.. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               …………………………………….. 
                                                                                Šeiner  Marek 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
              Venuta Petr                                                                  Frank Erik                     


