
Usnesení  
z 15. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

22.6.2017 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

1/15/2017 Schválení programu  
ZO 

a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva obce.  

2/15/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů 

ZO 

a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing.Milan Váhala – předseda, 
    Zdeněk Plešek, Dušan Býma – členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr.Martina Holubová, Ondřej Kudělka, DiS    

c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou 

3/15/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  

a) bere na vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce. 

4/15/2017 Usnesení rady obce č. 54 - 56 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 54 - 56. 

5/15/2016 Informace k investičním akcím obce 
ZO 

a) bere na vědomí informace o investičních akcích, 

b) schvaluje úpravu plánu investičních akcí na rok 2017 dle návrhu (příloha č.1) 
a zahrnutí změn výše nákladů do rozpočtové změny č. 2, 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci ve 2. výzvě MAS LAŠSKO - IROP - 
Integrovaný záchranný systém, na pořízení zásahového vozidla - dodávky pro 
JSDH Hodslavice. 

6/15/2017 Plnění rozpočtu 1-5/2017 
ZO 
bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2017 



7/15/2017 Rozpočtové opatření č. 2  
ZO 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 

navýšení v příjmech o       551 000 Kč, 
navýšení ve výdajích  o    721 000 Kč, 
financování o      170 000 Kč 

8/15/2017 Vyúčtování vodného pro Skupinový vodovod Hodslavice-Straník 
ZO 
bere na vědomí vyúčtování vodného pro Skupinový vodovod Hodslavice. - Straník 

9/15/2017 Zpráva z VH ASOMPO a.s. 
ZO 
bere na vědomí zprávu z VH ASOMPO a.s. 

10/15/2017 Převody majetku 

ZO 

a) schvaluje směnu pozemků parcelní č.  27/1 o výměře 458 m2 ostatní plocha 
ve vlastnictví p. Petra Turka (žadatel) za pozemek p.č. 29 o výměře 541m2 

zahrada, ve vlastnictví Obce Hodslavice ve veřejném zájmu, s tím, že vklad práva 
do Katastru nemovitostí uhradí žadatel a zmocňuje starostku obce podpisem 
smlouvy o směně pozemků. 

11/15/2017 Cyklostezka – bezpečnostní opatření  
ZO 
zamítá realizaci bezpečnostních opatření na křížení cyklostezky a místních 
komunikací v obci. 

12/15/2017  Diskuze 

a) bere na vědomí návrh pana Bronislava Merendy prověřit napojení místní 

komunikace od domu č.p.278 na silnici I/57 a připomínku k vyvážení popelnic. 

__________________________    ______________________ 
Mgr. Pavla Adamcová      Bc. Martin Repta 
     starostka obce         místostarosta 

 


