
Usnesení z 24. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice, konaného 
                                                       dne 19.12.2012 v 18:00 hod. 

 
Č.j.:  24/2012 

 
  
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
 
  1/  Kontrolu usnesení. 
  2/  Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku Obce Hostěradice k 31.12.2012. 
  3/  Žádost o koupi pozemku parc.č. 106/8 v k.ú. Hostěradice - Schneiderovi. 
  4/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 6775 v k.ú. Míšovice o výměře 400 m2- 
       p. Tesařová. 
  5/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 404 v k.ú. Míšovice o výměře 871 m2-p. Tesařová. 
  6/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 6775 v k.ú. Míšovice o výměře 575 m2- 
       p. Tesařová. 
  7/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 6776 v k.ú. Míšovice o výměře 140 m2- 
       p. Tesařová. 
  8/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č.220/7 v k.ú. Hostěradice o výměře 508 m2- 
       p. Málková. 
  9/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č.471/1 v k.ú. Hostěradice o výměře 238 m2- 
       p. Rudický. 
10/  Kácení stromů v Míšovicích. 
11/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1246/6 v k.ú. Chlupice o výměře 570 m2- 
       p. Komendová. 
12/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1246 v k.ú. Chlupice o výměře 1 090 m2- 
       p. Pařilová. 
13/  Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1248/2 v k.ú. Chlupice o výměře 800 m2- 
       p. Pařilová. 
14/  Žádost o pronájem pozemku parc.č. 1/11 v k.ú. Míšovice o výměře 18 m2- p. Till. 
15/  Návrh změny dodavatele el. energie a zemního plynu –BEST PRICE ENERGY,o.p.s. 
16/  Rozpočet nákladů na demolici rodinného domu na parcele.č. 49/2 a 50 v k.ú. Hostěradice. 
17/  Informace starosty. 
  
  Obecní zastupitelstvo schválilo :   
    
  1/   Program 24. zasedání Obecního zastupitelstva. 
  2/   Ověřovatele zápisu – p. Venuta Petr a p. Frank Erik. 
  3/   Zapisovatele - p. Burger Jan. 
  4/   a) Rozpočtové opatření č. 13/2012.  
        b) Rozpočtové opatření č. 14/2012. 
        c) Rozpočtové opatření č. 15/2012. 
  5/   Rozpočtové provizorium od 1.1.2013 do doby schválení rozpočtu na rok 2013. 
  6/   Inventarizační a likvidační komise. 
       a)  Složení inventarizačních komisí: 
            č.1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Frank Erik a p. Procházka Petr. 
            č.2 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a p. Venuta Petr. 
            č.3 - předseda p. Burger Jan, členové Mgr. Kociánová Pavlína a p. Schneider  
            František. 
        



       b) Složení likvidační komise:  
            předseda p. Venuta Petr, členové p. Lapešová Jolana a Mgr. Kociánová Pavlína. 
  7/   Směrnici ,,O přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. 
  8/   Žádost o byt č.2.09 v Chráněném bydlení-p. Vystrčil. 
  9/   Výpověď z nájmu pozemků parc.č.2052, 2051, 410/25 a 410/24 v k.ú. Hostěradice-Agro        
        Scheiner, s.r.o. 
10/  Podání žádosti o dotaci na vybudování hřiště pro ZŠ. 
11/  Aktualizaci Vnitřního předpisu pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní  
         neschopnosti v roce 2013. 
12/  Schválení dodatku č. 4, ke smlouvě o dílo č. 19/2009 – Miloš Ryšavý, stavební a  
       obchodní firma, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
OZ vyřadilo: 
bod č. 
19/  Dodatek ke smlouvě na pozemky „Naučná stezka U kapličky“ 
 
 
 
 
 
 
                                                               …………………………………….. 
                                                                                              Šeiner  Marek 
                                                                                               starosta obce 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
 
………………………………….                                ……………………………….. 
              Venuta Petr                                                                 Frank Erik 


