
Usnesení  
z 11. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

22. 9. 2016 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů  
 

1/11/2016  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce.  
 
 
2/11/2016  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Ondřej Kudělka, DiS.- předseda, 

Ing. Jaroslav Ježek, Pavel Horák – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Milan Váhala, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 

 
 

3/11/2016  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/11/2016  Usnesení rady obce č. 37 - 40 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 37 - 40. 
 
 
5/11/2016  Plnění rozpočtu 1 - 8/2016 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen 2016. 
 
 
6/11/2016  Žádost ČCE Hodslavice o finanční dar 
ZO 
a) schvaluje finanční dar ve výši 50 000 Kč Českobratrské církvi evangelické 

Hodslavice a smlouvu o daru. 
 
 
7/11/2016 Převody majetku 
ZO 
a) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1367/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. 

Hodslavice o výměře 230 m2 Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440 za 
cenu 90 Kč za 1m2, 

b) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1367/1 (zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití společný dvůr) v k.ú. Hodslavice o výměře 257 m2 Společenství vlastníků 
pro dům Hodslavice 440 za cenu 90 Kč za 1m2, 



c) schvaluje prodej části pozemku parcela č. 1368 (ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha), v k.ú. Hodslavice o výměře 175 m2 Společenství vlastníků pro dům 
Hodslavice 440 za cenu 90 Kč za 1m2, dle přiloženého geodetického vytýčení. 
Úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí žadatel Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440. 

d) zamítá prodej části pozemku parcela č. 1491/3 (ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace), v k.ú. Hodslavice o výměře 84 m2 dle přiloženého 
geodetického vytýčení, ing. Karlu Melichárkovi za cenu 90 Kč za 1m2, 

e) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1403/2 (zahrada), v k.ú. Hodslavice dle kupní 
smlouvy, o výměře 56 m2 Lesům ČR s.p. dle znaleckého posudku za cenu 20 Kč za 
1m2, celkem za 1120 Kč bez DPH,  

f) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/9 o výměře 332 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníka Vladimír Kudělka, 
Šenov u Nového Jičína, Družstevní 492, 

g) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/5 o výměře 79 m2 za cenu 15,-Kč za 1m2 od vlastníků SJM: Anna 
a Ladislav Krutilkovi, Hodslavice 58,  

h) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/8 o výměře 411 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníka Jaromír Palacký, 
Hodslavice 192,  

i) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/6 o výměře 240 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníka Miroslav Turek, 
Hodslavice 90,  

j) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/1 o výměře 1683 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníků SJM: Anna 
a Ladislav Krutilkovi, Hodslavice 58, 

k) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) 
p.č.1709/4 o výměře 411 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníků: Ing. Milan 
Kramoliš, Brno – Kohoutovice, Jírovcova 939/102, Jiří Kramoliš, Hodslavice 27, 
Hana Pirková, Hostašovice 220, 

l) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) p.č. 
1709/3 o výměře 2192 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 od vlastníka Vlastimil Rýdel, 
Hodslavice 39, 

m) schvaluje nákup části parcely 1710/1 o velikosti 1 377m2 (orná půda) dle 
geometrického vytýčení od manželů Věry a Josefa Turkových bytem Hodslavice čp. 
51 za cenu 20 Kč za 1m2, 

n) schvaluje nákup parcely 1710/59 (orná půda) o velikosti 41m2 dle geometrického 
plánu č.840-80-2016 od manželů Anny a Ladislava Krutílkových, bytem Hodslavice 
čp. 58 za cenu 80 Kč za 1m2. 

 
 



8/11/2016  Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za 
rok 2015 
ZO 
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – 

Hostašovice za rok 2015. 
 
 
9/11/2016  Rozpočtové opatření č. 3  
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3: 

navýšení v příjmech  o 305 000 Kč, 
navýšení ve výdajích  o 305 000 Kč. 
 

 
10/11/2016  Darovací smlouvy Moravskoslezský kraj  
ZO 
a) schvaluje přijetí daru dle darovacích smluv s Moravskoslezským krajem 

č. NJ/299/j/2016/Ja, č.NJ/300/j/2016/Ja, č. NJ/301/j/2016/Ja. 
 
 
 
 
 
__________________________                                                           _____________________ Mgr. Pavla Adamcová     Bc. Martin Repta 
    starostka obce         místostarosta 
 


