
Usnesení z 15. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 
konaného dne 11.12.2019 v 17:00 hod. 

 
Č.j.: 15/2019 

 
 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  
 
 1/  Kontrolu usnesení.   

  2/  Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 v Hostěradicích -  
       paní I. Ř., Skalice xx. 
  3/  Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 v Hostěradicích -  
       paní B. B., Hosteradice xxx. 
  4/  Převod nevyčerpaných finančních prostředků - Římskokatolická farnost  
       Hostěradice. 
  5/  Informace starosty. 
 
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
 
  1/  Program 15. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/  Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Balík Pavel. 
  3/  Zapisovatele - Bc. Šeiner Marek. 
  4/  Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2020 do schválení rozpočtu na rok  
       2020.      
  5/  Rozpočtové opatření č. 11/2019. 
  6/  Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice č. 1/2019 o místním poplatku  
       ze psů. 
  7/  Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice č. 2/2019 o místním poplatku  
       za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  
       odstraňování komunálního odpadu. 
  8/  Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice č. 3/2019 o místním poplatku  
       z pobytu. 
  9/  Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice č. 4/2019 o místním poplatku  
       užívání veřejného prostranství.  
10/  Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice č. 5/2019, požární řád. 
11/  Souhlasné prohlášení - Římskokatolická farnost Hostěradice. 
12/  Dohodu o změně podmínek věcného předkupního práva - pan V. H.,  
       Štěchova xxx, 272 01 Kladno. 
13/  Prodej části pozemků parc.č. 47/4 o výměře 120 m2 a parc.č. 29/4 o výměře  
       69 m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan L. W., Hostěradice- 
       Míšovice xxx a paní F. J., Hostěradice-Míšovice xxx. 
14/  Cenu soukromé a komerční inzerce v obecním zpravodaji (500,-Kč/A5). 
 



15/  Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při dočasné neschopnosti  
        v roce 2020. 
16/  Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu - AR projekt, s.r.o. 
17/  Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností od  
       1.1.2020.  
18/  Výběr herního prvku pro lokalitu Dolní Stávání od firmy HŘIŠTĚ.CZ s.r.o.  
 
 
 
 
OZ neschválilo 
 
  1/  Zpětné odkoupení a uplatnění předkupního práva na pozemek parc.č.      
       2018/9 - WESTAV BOHEMIA s.r.o., U Kožovy hory xxxx, 272 01  
       Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ………………………… 
                                                                              Ing. Martin Vančura 
                                                                                     starosta obce 

 
 
Ověřovatelé : 
 
         
 ….………………………                                      ………………………… 
       Lapešová Jolana                                                         Balík Pavel 


