
Usnesení ze 41. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, 

konaného dne 7.9.2022 v 17:00 hod. 

 

Č.j.: 41/2022 

  
 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :  

 1/ Kontrolu usnesení.   

  2/ Plnění rozpočtu k 30.6.2022. 

  3/ Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 6775/1 o výměře cca 990 m2,  

      v k.ú. Míšovice - pan V. S., Hostěradice xxx. 

  4/ Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 140 o výměře cca 170 m2, v k.ú.  

      Hostěradice na Moravě - paní R. H., Hostěradice xx. 

  5/ Žádost o koupi obecního pozemku parc. č. st. 3869/10 o výměře 11 m2, v k.ú.  

      Míšovice - pan P. R., Hostěradice-Míšovice xxx. 

  6/ Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 4424/3 o výměře 30 m2, v k.ú.  

      Míšovice - pan J. Š. a paní I. Š., Hostěradice-Míšovice xxx. 

  7/ Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 8125/3 o výměře cca 50 m2,  

      v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. K., Hostěradice xxx. 

  8/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - pan J. H. a paní D. H.,  

      Hostěradice-Chlupice xxx. 

  9/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - pan M. N., Volkovce xxx,  

      Slovenská republika. 

10/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - pan O. Ch., Kyjev, Ukrajina. 

11/ Žádost o pronájem bytu v bytovém domě č.p. 104 - pan M. K., Hostěradice xx. 

12/ Zdražování energií - navýšení záloh. 

13/ Žádost o závazné stanovisko k napojení vodovodu - VODÁRENSKÁ  

      AKCIOVÁ SPOLEČNOST, as., divize Znojmo. 

14/ Informace starosty. 

 

  
Obecní zastupitelstvo schválilo :   

 1/ Program 41. zasedání Obecního zastupitelstva. 

 2/ Ověřovatele zápisu - Mgr. Kociánová Pavlína a p. Lapešová Jolana. 

 3/ Zapisovatele - p. Burger Jan. 

 4/ Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku na sociální  

     služby ve výši 52 608,-Kč, pro rok 2022- Město Moravský Krumlov. 

 5/ Rozpočtové opatření č. 6/2022. 

 6/ Darovací smlouvu na poskytnutí kameniva v hodnotě 13 560,-Kč 

     - Českomoravský štěrk, a.s. 

  7/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci  

      projektu ,, Restaurování morového sloupu“. 

  8/ Darovací smlouvu mezi Spolkem přátel školy a ZŠ Hostěradice. 



  9/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330063022/001-GMP -  

      EG.D, a.s. 

10/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330050673/001-VP -  

      EG.D, a.s. 

11/ Směnu části obecního pozemku parc. č. 183/1 o výměře cca 170 m2 za  

      pozemek par. č. st. 63 o výměře 203 m2, ve vlastnictví paní I. V. a pana   

      M.V., Hostěradice xx, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě. 

12/ Pronájem bytu č. 2.09 v bytovém domě č.p. 104 - p. N. V. H.,  

      Dukelských Bojovníků xxx, 671 81 Znojmo.  

13/ Umístnění fotovoltaických panelů na ČOV. 

14/ Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR  

      na realizaci projektu ,,Obnova tradic v obci Hostěradice“,     

      registrační číslo žádosti: 22/006/19210/564/127/000849. 

15/ Vydání obecního zpravodaje před termínem voleb do zastupitelstva  

      obce 2022. 

16/ Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu o cestovních náhradách pro rok 2022. 

17/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN- 

      001030077118/001- ZMEZ. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                            

 


