
U S N E S E N Í 
 ze 14. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 13. 12. 2012 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
1/14/2012  Schválení programu 
ZO 

a) schvaluje program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 
2/14/2012  Volba návrhové komise, zapisovatele a ov ěřovatel ů 
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová – 
předsedkyně, Mgr. Alena Kulíšková, Miroslav Frýdl – členové, 

b) určuje provedením zápisu Elišku Janskou, 
c) schvaluje  ověřovatele zápisu ing. Kamila Ondřejíka a Zdenka Pleška.  

 

  
3/14/2012  Kontrola usnesení ze 13. zasedání zastup itelstva obce 
ZO 

a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce.  
 

 
4/14/2012  Usnesení rady obce 
ZO  

a) bere na v ědomí  usnesení rady obce č. 44 -  47. 
 

 
5/14/2012  Plnění rozpo čtu za období 1 – 11/2012 
ZO 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2012. 
 

 
6/14/2012  Rozpočtová zm ěna č. 5 
ZO 

a) schvaluje  rozpočtovou změnu č. 5: snížení v příjmech o 146 000 Kč, výdaje 
snížení o 2 262 000 Kč, financování navýšení o 2 116 000 Kč. 

 

 
7/14/2012  Pověření rady obce schválením rozpo čtového opat ření č. 6  
ZO 

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném 
rozsahu. 

 

 
8/14/2012  Rozpočtové provizorium na rok 2013  
ZO 

a) schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2013: čerpání 1/12 měsíčně 
rozpočtu roku 2012. 
 

 



 
9/14/2012  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz 
systému    
                  shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování  
                  komunálního odpadu 
ZO 

a) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 

b) pověřuje radu obce zjistit informace o změně vyhlášky č. 2/2012 s ohledem 
na zvýhodnění ekologického topení.  

 
 
10/14/2012  Převody nemovitostí  
ZO 

a) schvaluje prodej části pozemku parc. čís. 495 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Hodslavice ve vlastnictví Obce Hodslavice v rozsahu, jak 
je vyznačeno v předloženém situačním výkresu, manželům Jarmile a Pavlovi 
Gerykovým, Nový Jičín. Předpokládaná výměra převáděné nemovitosti cca 45 
m2 bude upřesněna geometrickým plánem. Cena převáděného pozemku bude 
250,- Kč/m2. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu části 
pozemku a převodem vlastnického práva bude hradit kupující. 

 

 
11/14/2012  Bezúplatný p řevod hmotného majetku (kopírka) Základní  
           a Mateřské škole Františka Palackého, p říspěvkové organizaci 
 ZO 

a) schvaluje bezúplatný převod hmotného majetku - kopírky Nashuatec ev.č. 
720 (pořizovací cena 25 823,-Kč) Základní a Mateřské škole Františka 
Palackého Hodslavice, příspěvkové organizaci.  

 

 
12/14/2012  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku  
ZO 

a) schvaluje  vyřazení dlouhodobého hmotného majetku -  místního rozhlasu 
evidenční č. 0039 v pořizovací ceně 111 000,-Kč. 

  

 
13/14/2012  Územní plán, požadavky  
ZO 

a)  zamítá zařazení žádosti ing. Miroslava Býmy, Brno,  o změnu způsobu využití 
pozemku parc. č. 1673/2 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání 
územního plánu Obce Hodslavice, záměr změny ve způsobu využití pro 
dotčený pozemek není v souladu se záměrem obce chránit harmonické 
měřítko krajiny a pohledový obraz kulturně historických dominant 
a respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídla, 

b) zamítá zařazení žádosti Michala Duksy, Kopřivnice-Lubina, o změnu způsobu 
využití pozemků parc.č. 1444/2, parc. č. 1446 a parc. č. 1520/23 v k.ú. 
Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice, 
záměr změny ve způsobu využití pro dotčené pozemky není v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a záměrem obce - pro 
bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci 



zastavěného území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně 
v návaznosti na zastavěná území při zohlednění citlivosti lokalit a dalších 
podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny, 

c) schvaluje žádost p. Evy Fencíkové, Nový Jičín, ze dne 7.11.2012 o změnu 
velikosti území zařazeného do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce 
Hodslavice pro dotčený pozemek parc. č. 1745 v k.ú. Hodslavice, dle nového 
zákresu předloženého na dnešním zasedání zastupitelstva obce, 

d) schvaluje žádost paní Haliny Mičkové, Třinec, ze dne 31.7.2012 o změnu 
způsobu využití pozemků pro dotčené pozemky parc. č. 756/2 a parc. č. 
1722/2 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce 
Hodslavice.  

 

 
14/14/2012  Termíny zasedání ZO pro rok 2013 
ZO 

a) schvaluje termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................    ........................................... 
        starostka obce                místostarosta 

 
 
 
 


