
Usnesení 
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice  

14.12.2017 
 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 

1/17/2017  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje doplnění bodů „Volba přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně“ 

a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ a doplněný program jednání 
17. zasedání zastupitelstva obce. 

 
 
2/17/2017  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdenek Plešek - předseda, 
    Dušan Býma, Michal Pavelka – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou a Ing. Jaroslava Ježka, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 

 
 

3/17/2017  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/17/2017  Usnesení rady obce č. 62 - 65 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 62 - 65. 
 
 
5/17/2017  Plán investičních akcí na rok 2018  
ZO 
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2018 dle přílohy č. 1, realizaci investičních 

akcí dle plánu, podání žádostí o dotaci na investiční akce a zahrnutí uvedených 
nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2018. 

 
 
6/17/2017  Plnění rozpočtu 1- 11/2017  
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-11/2017. 

 
 

7/17/2017  Rozpočtové opatření č. 4  
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4: 

navýšení v příjmech o   1 566 000 Kč,  
snížení ve výdajích o    6 156 000 Kč, 
financování                   7  222 000 Kč.  

 



 
8/17/2017  Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č. 5 
ZO 
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 5 v neomezeném rozsahu. 

 
 
9/17/2017  Změna odměňování neuvolněných zastupitelů 
ZO 
a) schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva  
      platné od  1.1.2018 ve výši:  
 

člen zastupitelstva  500 

předseda výboru nebo komise  500 

člen výboru nebo komise  0 

radní  3000 
 
 

b) schvaluje souhrnnou odměnu za souběžně vykonávané funkce od 1.1.2018. 
 
 
10/17/2017  Rozpočet na rok 2018 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a smlouvu s ČCE Hodslavice na  

      opravu evangelického kostela v Hodslavicích, 
b) schvaluje rozpočet na rok 2018: příjmy  26 960 000 Kč, 
 výdaje    32 917 000 Kč,  
 financování       5 957 000 Kč. 
 
 
11/17/2017  Návrh územního plánu  
ZO 
a) bere na vědomí vyjádření Ing. arch. Andrey Ondráčkové z odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
 
 
12/17/2017  Převody majetku 
ZO 
a) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č.1351/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

92 m2, v k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví p. Jana Býmy, Hodslavice čp.321 za cenu 80 
Kč/m2 do vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do Katastru nemovitostí 
uhradí Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem smlouvy o koupi pozemku, 

b) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č. 241/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 304 m2, v k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví p. Bronislavy Sýkorové, Hodslavice 
čp.19 za cenu 80 Kč/m2 do vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do 
Katastru nemovitostí uhradí Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem 
smlouvy o koupi pozemku. 

 
 
13/17/2017  Volba přísedícího Okresního soudu v NJ  
ZO 
a) schvaluje do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pana 

Ing. Stanislava Bartoně, bytem Hodslavice čp.500. 
 
 



14/17/2017  Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 
ZO 
a) schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech 

příloh a souvisejících dokumentů. 
 
 
15/17/2017  Termíny zasedání ZO na rok 2018 
ZO 
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________       _______________________ 
Mgr. Pavla Adamcová           Ing. Martin Repta 

starostka               místostarosta 


