
 Usnesení 
 z 23. jednání zastupitelstva obce Hodslavice 

26.6.2014 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

 
1/23/2014 Schválení programu 
 ZO 

a) schvaluje program jednání 23. zasedání zastupitelstva obce s dopln ěným 
bodem  zpřístupnění obecní cesty na parcele 1637/3 v k.ú. Hodslavice. 

 
 

2/23/2014 Volba návrhové komise, ov ěřovatel ů, jmenování zapisovatele 
 ZO 

a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – předsedkyně, 
členové komise – Ing. Kamil Ondřejík, Zdenek Plešek, 

  b) schvaluje  ověřovatele zápisu Mgr. Alenu Kulíškovou, Miroslava Frýdla, 
c) ur čuje provedením zápisu Lenku Burianovou. 

 
 

3/23/2014 3)  Kontrola usnesení p ředcházejícího zasedání zastupitelstva obce 
 ZO  

a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce, 
b) schvaluje odložení prodeje obecního pozemku parc. č. 146 v k.ú. 

Hodslavice, na výstavbu sociálního bydlení na rok 2015. 
 
 

4/23/2014 Usnesení rady obce č. 78-83 
ZO  

a) bere na v ědomí  usnesení rady obce č. 78-83. 
 
 

5/22/2014    Plnění rozpo čtu za období 1 – 5/2014 
ZO  
a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až červen 2014. 

 
 
6/23/2014  Přijetí dotace z ROP na financování projektu „Chodník  podél silnice 
II./483“, nep řijetí dotace ze SFDI. 

ZO  
a) schvaluje přijetí dotace z ROP Moravskoslezsko na financování projektu 

„Chodník podél silnice II./483“ 
b) pov ěřuje  starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z ROP 

Moravskoslezsko 
c) pov ěřuje  Radu obce schvalováním případných pozdějších změn smlouvy 

s ROP Moravskoslezsko 
d) schvaluje nepřijetí dotace ze SFDI na realizaci projektu „Chodník podél 

silnice II./483“ 



7/23/2014  Přijetí dotace z OPŽP na financování projektu „Naklád ání 
s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ 
 ZO 

a) schvaluje přijetí dotace ze SFŽP z OPŽP na financování projektu 
„Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ 
b) pov ěřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP 
z OPŽP na financování projektu „Nakládání s biologickým odpadem v obci 
Hodslavice“ 
c) pov ěřuje Radu obce schvalováním případných pozdějších změn smlouvy o 
poskytnutí dotace ze SFŽP na financování projektu  „Nakládání s biologickým 
odpadem v obci Hodslavice“  

 
 
8/23/2014 Financování projektu „Modernizace u čeben ZŠ“ 

ZO  
a) bere na v ědomí financování projektu „Modernizace učeben ZŠ“ 

 
 
9/23/2014   Rozpočtová zm ěna č.2 

ZO  
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 2: 
Navýšení v příjmech o 139.000Kč 
Navýšení ve výdajích o 1.477.000Kč 
Financování 1.338.000Kč (snížení rezervy na běžném účtu). 

  
   

10/23/2014 Závěrečný účet Svazku Cyklostezka za rok 2013, smlouva o 
spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Ji čín – Hostašovice 

ZO   
a) bere na v ědomí Závěrečný účet Svazku Cyklostezka Nový Jičín 
Hostašovice za rok 2013, 
b) bere na v ědomí informaci o postupu realizace projektu Cyklostezka Nový 
Jičín – Hostašovice, 
c) schvaluje  Smlouvu o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – 
Hostašovice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového 
materiálu.  
 
 

11/23/2014  Cena Palackého – poskytnutí daru z fond u Františka Palackého 
ZO  
a) schvaluje poskytnutí daru na Cenu Františka Palackého pro rok 2014  
z fondu Františka Palackého ve výši 10.000Kč. 

 
 

12/23/2014  Převody majetku 
ZO  
a) bere na v ědomí žádost o posouzení věci, a to žádosti o zřízení věcného 
břemene na užívání části obecního pozemku parc. č. 1795/1 manžely Petra a 
Jany Prouskovými, Hodslavice 36 a postupuje ji k projednání Radě obce,  



b) bere na v ědomí žádost p. Zdeňka Kudělky, Hodslavice 37,  o prodej části 
obecního pozemku parc. č. 1795/1 a námitku ke zřízení věcného břemene 
k předmětnému pozemku a zamítá vypsání záměru prodeje části obecního 
pozemku parc. č. 1795/1  v k. ú. Hodslavice. 

 
 
13/23/2014  Územní plán obce – posouzení nové žádos ti o zm ěnu 

ZO 
a) zamítá zařazení žádosti paní ing. Milady Česnekové ze dne 14. 5. 
2014 o rozšíření zastavitelné plochy na části pozemku, alternativně celého 
pozemku parc. č. 1541/74 v k.ú. Hodslavice do zapracování návrhu územního 
plánu Obce Hodslavice.  

 
 

14/23/2014  Zpráva z valné hromady Asompo a.s. 
 ZO  

 a) bere na v ědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. a Výroční zprávu za 
rok 2013 Asompo a.s. 

 
 

15/23/2014 Projednání návrh ů zastupitel ů – vhodné lokality k budování 
dětského hracího koutku na Dolním konci 
 ZO  

a) bere na v ědomí , že v současné době nebyla vytipována v prostoru dolního 
konce žádná vhodná lokalita ve vlastnictví obce pro umístění dětského 
hracího prvku. 

 
 
16/23/2014  Zpřístupn ění obecní cesty na parc. č. 1637/3 v k.ú. Hodslavice 

ZO  
a) pověřuje místostarostu předložit do příštího Zastupitelstva cenové nabídky 
na zhotovení obecní komunikace na parc. č. 1637/3. 

 
 
17/23/2014 Kontrola odvodu vody z pozemku a ČOV 
  ZO   

a) pověřuje místostarostu zkontrolovat odvod vody z pozemku a ČOV pana 
Konopáče od novostavby do potoka. 

 
 

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


