
Usnesení  
z 2. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 16.12.2014 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění. Zastupitelstvo obce Hodslavice: 

 

1/2/2014  Schválení programu  
ZO 

a) schvaluje  program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce a jeho doplnění 
o bod: 
Odměny náhradníků na uvolněný mandát za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (jako bod č. 6). 

 
 

2/2/2014  Slib nového člena zastupitelstva 
ZO  

a) bere na v ědomí slib nového člena zastupitelstva p. Michala Pavelky.  
 
 
3/2/2014  Volba návrhové komise, ov ěřovatel ů, jmenování zapisovatele  
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení:  RNDr. Jitka Hanzelková – předseda,                        
  Dušan Býma a Zdenek Plešek – členové, 

b) schvaluje  ověřovatele zápisu: Ondřej Kudělka, Michal Pavelka, 
c) ur čuje provedením zápisu Marii Pavlátovou. 

 
 

4/2/2014  Kontrola usnesení p ředcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  

a) bere na v ědomí kontrolu plnění usnesení předchozích zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
 
5/2/2014  Usnesení rady obce 1 - 4 
ZO 

a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 1 – 4. 
 
 

6/2/2014  Odměny náhradník ů na uvoln ěný mandát za výkon funkcí neuvoln ěných  
       členů zastupitelstva 
ZO 

a) schvaluje vyplácení odměn náhradníkům na uvolněný mandát člena 
zastupitelstva ode dne složení slibu.  
V případě nového zvolení do funkce předsedy výboru a předsedy komise 
odměna náleží ode dne zvolení do této funkce. 

 
 
7/2/2014  Plnění rozpo čtu 1 - 11/2014 
ZO 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2014. 
 
 



8/2/2014  Cyklostezka NJ-Hostašovice, záv ěrečný účet svazku za r. 2013, kupní  
                 smlouva, jmenování zástupce do rad y svazku a člena revizní komise 
ZO 
a) bere na v ědomí Závěrečný účet svazku za rok 2013, Zprávu KÚ o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013, Zprávu revizní komise za rok 
2013, 

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí z vlastnictví České 
republiky, s právem hospodaření Správy železniční a dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, do 
vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se sídlem Nový 
Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 741 01, IČO: 72545691, dle předloženého 
návrhu, 

c) schvaluje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolufinancování projektu 
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne 10.6.2014 poskytnutí zálohy na 
úhradu členského příspěvku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 
ve výši 19 % kupní ceny za předmět koupě,  tj.  ve výši 137.199,95 Kč včetně 
DPH, 

d) jmenuje  pana Michala Pavelku jako zástupce obce v Radě Svazku obcí 
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, 

e) jmenuje  pana Ing. Kamila Ondřejíka jako člena revizní komise Svazku obcí 
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.  

 
 
9/2/2014  Úprava vodného na rok 2015 
ZO  

a) schvaluje cenu vodného Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník  od 
1.1.2015 ve výši 22,00 Kč + DPH, při současné sazbě DPH 25,30 Kč s DPH. 

 
10/2/2014  Rozpočtová zm ěna č. 4 
ZO 

a) schvaluje  rozpočtovou změnu č. 4: snížení v příjmech o 1 932 000 Kč, 
snížení ve výdajích o  5 057 000 Kč, financování   - 3 125 000 Kč.  

 
 

11/2/2014  Pověření rady obce schválením rozpo čtové zm ěny č. 5 
ZO 

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtové změny č. 5 v neomezeném 
rozsahu. 

 
 
12/2/2014  Rozpočtové provizorium na rok 2015 
ZO 

a) schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2015: čerpání 1/12 měsíčně 
upraveného rozpočtu 2014, úhradu investičních a neinvestičních výdajů ze 
smluv uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční příspěvek 
příspěvkové organizaci Základní a mateřské škole Františka Palackého 
Hodslavice do schválení rozpočtu 2015 ve výši 250 000 Kč měsíčně. 

 
 
13/2/2014  Informace k tvorb ě nového územního plánu 
ZO 

a) bere na v ědomí  postup procesu pořízení územního plánu. 



 
 
14/2/2014  Převody nemovitostí 
ZO  

a) schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a paní Sokolovou dle přílohy 
č. 11,  

b) schvaluje odkoupení pozemků pro Obec Hodslavice: 
par. č. 369/1 o výměře 373 m2, ostatní plocha, 
par. č. 368 o výměře 185 m2, trvalý travní porost od majitele p. Věry Fialkové, 
Hodslavice čp. 417, za cenu obvyklou 80 Kč/m2, 

c) schvaluje  zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1748/60 o výměře 251 
m2 a parc. č. 849/5 o výměře 841 m2 vzniklé dle geometrického plánu č. 799-
93/2014 ve vlastnictví Obce Hodslavice za parcely parc. č. 852/9 o výměře 
602 m2 a parc.č. 849/4 o výměře 344 m2 ve vlastnictví Anny Macíčkové, 
Hodslavice čp. 362. 

 
 
15/2/2014  Diskuze 
ZO  

a) bere na v ědomí termíny jednání zastupitelstva na rok 2015.   
 

 

 
 
 
     .......................................................      ........................................... 
               Mgr. Pavla Adamcová                            Martin Repta 
                     starostka obce       místostarosta 

 
 


