
Hodslavský ZPRAVODAJ
Květen 2017

Palackého pamětní knihovna v Palackého pamětní škole
D a n a  S u l o v s ká ,  k n i h o v n i ce,  M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka

V upomínku na našeho slavného 
rodáka a v den oslav 85 let Palack-

ého pamětní školy v sobotu 27.května 
otevřeme nově zbudovanou Palack-
ého pamětní knihovnu. Symbol-
icky vracíme do školy, jako pěstírny 
vědění a vzdělanosti, pomyslnou sýpku 
vědomostí a poznání – knihovnu.  

Přijďte si od 9:30 do 13:00 hodin. 
prohlédnout nové prostory knihovny, 
v ní stálou expozici díla Františka Palack-
ého a dokumentů o něm, posedět u 
kávy a malého občerstvení a možná si 
i odnést nějaké to semínko z této plné 
sýpky domů. 

Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám 
nové prostory zalíbí, stejně jako dětem, 
pro které je část knihovny uzpůsobena. 

Nové bezbariérové prostory 
veřejné knihovny vznikly rekonstruk-
cí nevyužitých prostor v  ZŠ.  Většina 
stavebních prací byla realizována v roce 
2016 i za přispění dotace Moravs-
koslezského kraje.

Knihovna bude využívána veřejností 
a dětmi i z okolních obcí (Hostašovice, 
Nový Jičín - Bludovice, Nový Jičín - 
Straník, Mořkov). Dalšími záměry této 
přeměny bylo zřízení a zařízení menší 
studovny, jako přednáškového, besed-
ního prostoru a zázemí pro semináře a 
tím i možnosti kulturního a spolkového 
využití knihovny. Věříme, že  to zpestří 
společenský život v  Hodslavicích. Od  
vytvoření herního koutku pro děti 
očekáváme zvýšení počtu čtenářů 

mezi nejmenšími dětmi a posléze pak 
i mládeže a tím zlepšení čtenářské 
gramotnosti dětí. Součástí projektu 
bylo také zřízení Palackého pamětní 
knihovny -   oddělení s vystavením díla 
našeho rodáka, Františka Palackého, a 
dokumentů, které se k němu vztahují, 
jako propagace jeho úžasného díla a 
jeho zpřístupnění široké veřejnosti. 
Celá stavba byla dokončena a zko-
laudována v  měsíci březnu 2017. Po-
sléze byly prostory postupně vy-
bavovány zařízením a nyní probíhá 
stěhování knih ze stávající knihovny.  
Na realizaci stavebních prací obdržela 
obec dotaci z  Moravskoslezského 
kraje č. smlouvy 2502/2016/RRC z pro-
gramu Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova Moravskoslezského kraje ve výši 
300  000,- Kč, tj. 21,88  % z  uznatelných 
stavebních nákladů na realizaci pro-
jektu, které byly ve výši 1  626  756 Kč. 
Celkové náklady stavby včetně projek-
tové dokumentace a stavebního dozoru 
dosáhly výše 1 908 012 Kč. Na vybavení 
knihovny bylo letos v  rozpočtu obce 
rezervováno téměř 370 tis.Kč. 

Po slavnostním otevření bude od 29. 
května nová knihovna opět v  pro-
vozu pro naši čtenářskou veřejnost 
v rozšířených otevíracích hodinách: 

Pondělí, čtvrtek: 13 – 18 hodin
Srdečně Vás do nové knihovny 

zveme.
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M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 14. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 27.4.2017

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

1/14/2017 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 14. zasedání zastupitelstva 

obce. 
2/14/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Milan Váhala - 

předseda, Zdeněk Plešek, Pavel Horák – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: RNDr. Jitka Hanzelková, ing. 

Jaroslav Ježek,
c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou.
3/14/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání zastupi-

telstva obce.
4/14/2017 Usnesení rady obce č. 50 - 53 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 50 - 53.
5/14/2017 Plnění rozpočtu 1-3/2017 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až bře-

zen 2017.
6/14/2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2016 – 

souhlas s celoročním hospodařením s výhradou.
7/14/2017 Přijetí nápravného opaření ZO
a) schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a ne-

dostatků dle § 17 odst. 7písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů: po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nad 
500 000,- Kč, nejpozději do 15 dnů zveřejnit tuto smlouvu na 
profilu zadavatele. Další změny a dodatky těchto smluv zveřej-
nit do 15 dnů od jejich uzavření. Za plnění termínů zveřejnění 
zodpovídá starostka.

8/14/2017 Účetní závěrka obce za rok 2016 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k 

rozvahovému dni 31.12.2016 a převod hospodářského výsled-
ku na účet 432.

9/14/2017 Investiční akce – Sběrný dvůr, Cyklostezka na 
Kútě, aj. ZO

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

b) schvaluje financování spoluúčasti a nákladů spojených 
s podáním žádosti o  dotaci z  IROP na pořízení územní stu-
die veřejného prostranství v prostoru centra obce prostřed-
nictvím ORP a pověřuje starostku dojednáním podmínek re-
alizace akce,

c) schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Sběr-
ný dvůr v obci Hodslavice“.

10/14/2017 Kotlíkové dotace – financování příspěvku 
obce za rok 2016-17, zapojení se do další výzvy pro r. 2017 
s MSK ZO

a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.277,00 Kč z  roz-
počtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 – 1. výz-
va a  schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu, 

b) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje na 
spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravs-
koslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci operačního 
programu Životní prostředí, dále jen „Projekt“, 

c) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ručně pl-
něných kotlů na tuhá paliva na území obce Hodslavice poskyt-
nutím dotace ve výši 7 500 Kč každé fyzické osobě v rodinném 
domě (bytě) na území obce Hodslavice (dle Základních pravi-
del „Projektu“, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravs-
koslezským krajem, se stanovením souhrnné maximální výše 
poskytnutých dotací 250  000  Kč z  rozpočtu obce na celou 
dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2019, 

d) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kot-
líkové dotace v Moravskoslezském kraji“ pro „Projekt“ v před-
loženém znění, 

e) schvaluje realizaci základní metodické a technické pomo-
ci žadatelům ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

11/14/ 2017 Rozpočtové opatření č. 1 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech o 618 000 Kč,
navýšení ve výdajích o 1 620 000 Kč,
financování 1 002 000 Kč.
12/14/2017  Změna sídla Obecní knihovny Hodslavice ZO 
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Obecní knihovny 

v Hodslavicích dle návrhu.
13/14/2017  Převody majetku ZO
a) schvaluje odkoupení části haly a pozemku parcelní č. 

576/14, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodslavice o výměře 
323  m2 dle zákresu za cenu 1  000 000,- Kč ve veřejném záj-
mu pro vybudování sběrného dvora pro Obec Hodslavice  
od vlastníka Starojicko a.s., Jičina 26, Starý Jičín a  zmocňuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy za podmínek stano-
vených výše, 

b) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/18, ostat-
ní plocha, v k.ú. Hodslavice o výměře 813 m2 dle zákresu za 
cenu 80 Kč/m2 ve veřejném zájmu pro vybudování sběrného 
dvora pro Obec Hodslavice od vlastníka Starojicko a.s., Jičina 
26, Starý Jičín a zmocňuje starostku obce podpisem kupní sm-
louvy dle vyhotoveného geometrického plánu, pořízeného na 
náklady kupujícího, a za podmínek stanovených výše, 

c) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/15, zasta-
věná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodslavice o výměře 106 m2 dle 
zákresu za cenu 150 Kč/m2 ve veřejném zájmu pro vybudo-
vání sběrného dvora pro Obec Hodslavice od vlastníků Jiřího 
a Miroslava Hromádkových, Ostrava, a  zmocňuje starostku 
obce podpisem kupní smlouvy dle vyhotoveného geometric-
kého plánu, pořízeného na náklady kupujícího, a za podmínek 
stanovených výše, 

d) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/1 os-
tatní plocha, v  k.ú. Hodslavice o výměře 211  m2 dle zákre-
su za cenu 80 Kč/m2 ve veřejném zájmu pro vybudování 
sběrného dvora pro Obec Hodslavice od vlastníků Jiřího  
a Miroslava Hromádkových, Ostrava a  zmocňuje starostku 
obce podpisem kupní smlouvy dle vyhotoveného geometric-
kého plánu, pořízeného na náklady kupujícího, a za podmínek 
stanovených výše.
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USNESENÍ z 52. zasedání rady obce 
konaného dne 3.4.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

  Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) zhotovení projektové dokumentace a provedení autorské-

ho dozoru pro stavbu „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny 
- ZŠ Františka Palackého“ firmou Projekční kancelář Vladimír 
Mořkovský, Valašské Meziříčí, dle nabídky,

b) zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP, organizaci 
výběrového řízení na zhotovitele, zajištění realizačního mana-
gementu po dobu 5 let pro projekt „Sběrný dvůr obce Hod-
slavice“ firmou Regionální poradenská agentura s.r.o., Ostrava, 
dle nabídky,

c) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ s firmou 
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, dle předloženého 
návrhu,

d) navýšení platby na úhradu nákladů na zajištění ostatní do-
pravní obslužnosti v okrese Nový Jičín ze 47 Kč na 51,50 Kč,

e) stavbu zahradního domku na nářadí na pozemku u čp. 213 
v Hodslavicích na náklady žadatele p. Stanislava Seitze,

f ) umístění zpomalovacích polštářů na „Léše“ u čp. 430 a 429 
na žádost občanů a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu 
realizací opatření,

g) zřízení vodovodní přípojky pro pac. č. 1473/2 v k. ú. Hod-
slavice a umístění přípojky na obecním pozemku parc. č. 
1463/1, dle podmínek stanovených provozovatelem vodo-
vodu a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou pod-
pisem smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

h) zřízení vodovodní přípojky pro pac. č. 1473/1 v k. ú. Hod-
slavice a umístění přípojky na obecním pozemku parc. č. 
1463/1, dle podmínek stanovených provozovatelem vodo-
vodu a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou pod-
pisem smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

i) zřízení vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu 
na pac. č. 260 v k. ú. Hodslavice a umístění přípojky na obec-
ním pozemku parc. č. 264/1 dle podmínek stanovených pro-
vozovatelem vodovodu a návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Pavlou a René Pustějov-
skými.

II. Rada obce   z a m í t á
a) pronájem parkoviště u Kacabaje pro akci Demoliční der-

by - exhibice upravených automobilů organizovanou panem 
Pavlem Pavlištíkem.

III. Rada obce   j m e n u j e
a) Moniku Kulíškovou jako zástupce obce do Školské rady ZŠ 

a MŠ Františka Palackého Hodslavice s okamžitou platností. 
IV. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) Bc. Martina Reptu, místostarostu – jednáním s p. Petrem 

Turkem o vzájemné směně nemovitosti s  Obcí Hodslavice a 
zprůchodnění „Záhumenní“ cesty.

V. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) dohodu o odkoupení nemovitostí v zemědělském areálu 

Starojicka, a.s. pro sběrný dvůr od majitelů a pověřuje starost-

ku obce Mgr. Pavlu Adamcovou předložením podkladů nut-
ných k  převodu majetku zastupitelstvu obce na dubnovém 
zasedání.

USNESENÍ z 53. zasedání rady obce 
konaného dne 18.4.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) smlouvu o bezúplatném převodu majetku – čerpadla plo-

voucího motorového sér. č. DM004612D1 v částce 23 205 Kč 
mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje Ostrava-Zábřeh a Obcí Hodslavice, 

b) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na vypraco-
vání projektové dokumentace „Cyklostezka Hodslavice – úsek 
„Na Kútě“ od firmy Projekční a inženýrská činnost GROMAN a 
spol. s.r.o., Studénka a pověřuje starostku obce uzavřením a 
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

II. Rada obce   p o v o l u j e
a) Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavi-

ce uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 24. a 
25.6.2017 v prostorách za Obecním domem.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) projekt Sběrného dvora a podzemních kontejnerů a pově-

řuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou předložením návr-
hu realizace a začlenění do investičních akcí na rok 2017 pro 
schválení zastupitelstvem obce,

c) program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce, které se 
bude konat 27.4.2017,

d) možnost zapojení Obce Hodslavice do spolupráce s Mo-
ravskoslezským krajem v rámci realizace projektu z Operační-
ho programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a doporučuje zastupitel-
stvu obce pokračovat ve spoluúčasti Obce Hodslavice,

e) žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů Hod-
slavice o zvážení možnosti odkoupení části parcely č. 14 ost. 
plocha a ost. komunikace v majetku Římskokatolické farnos-
ti Hodslavice pro Obce Hodslavice a pověřuje místostarostu 
obce Bc. Martina Reptu předložením možností odkupu, pří-
padně dohody o užívání pozemku,

f ) oznámení České pošty, s. p., Region Severní Morava, Ostra-
va o změně stávající obsluhy v  oblasti poštovních služeb od 
1.7.2017 spočívající v přechodu stávající pošty na poštu Part-
ner, kterou bude poskytovat firma TRIBUS INVEST s.r.o. v objek-
tu čp. 304 v Hodslavicích (u prodejny Hruška),

g) informace k zajištění veřejné linkové osobní dopravy pro 
oblast Novojičínsko západ, ke stavu připomínek k jízdním řá-
dům, které jsou zveřejněny na webových stránkách společ-
nosti Koordinátor ODIS s.r.o. www.kodis.cz.
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Pár čísel z matriky  
a evidence obyvatel

E l i š ka  J a n s ká ,  m a t r i ká ř ka

Ve dnech 27.4. - 28.4.2017 (čtvrtek, pátek) bude mít z důvo-
du školení MUDr. Radek Ševela uzavřenou ordinaci.

Akutní případy ošetří MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci, a 
to ve čtvrtek od 12:00 do 13.30 hod. a v pátek od  7:00 do 9:30 
hodin.

Uzavření ordinace pro dospělé

Řešení nevhodného parkování na 
místních komunikacích

B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a  o b ce

Vážení spoluobčané, znovu důrazně žádáme všechny majite-
le motorových vozidel, aby neparkovali na místních komuni-
kacích, které nejsou stavebně technicky uzpůsobeny k parko-
vání vozidel a k parkování využili své pozemky, dvory, průjezdy 
apod. Vzhledem k tomu, že při stání vozidel nezbývají na ko-

munikaci dva jízdní pruhy o šířce každého minimálně 3 m, do-
pouští se tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku proti 
zákonu č. 361/2000 Sb. § 25 odst. 3. 

Stejně tak žádáme majitele motorových vozidel, aby tyto 
neparkovali na travnatých plochách ve vlastnictví obce, čímž 
dochází k jejich poškozování a znemožnění provedení jejich 
údržby. 

Tam, kde to podmínky umožňují, vyzýváme občany k podání 
žádosti na obecní úřad o povolení trvalého stání na veřejných 
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Odstranění samolepek  
na sběrných nádobách

B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a  o b ce

M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

Zprávičky ze školy…

prostranstvích, dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2011 (výše 
poplatku u vozidel do 3,5 t je 50,- Kč/měsíc).

Prosíme všechny spoluobčany, jichž se problematika parko-
vání na místních komunikacích týká, o spolupráci.  

Upozorňujeme občany, že od  1.4.2017 mohou být na sběr-
ných nádobách (popelnicích) umístěny pouze samolepky na 
rok 2017 ( červená  barva) a všechny ostatní samolepky musí 
být odstraněny!!!  Umístění samolepek z  minulých let je dů-
vodem neprovedení vývozu sběrné nádoby svozovou fir-
mou. Žádáme všechny majitele sběrných nádob o provedení 
odstranění samolepek z předcházejících roků umístěných na 
sběrných nádobách.

Odstraňování odpadů v obci
B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a  o b ce

Upozorňujeme občany, že kontejner, který je umístěn ve dvo-
ře u obecního úřadu je určen pouze na sběr velkoobjemového 
odpadu. Do této kategorie odpadu patří např. staré podlahové 
krytiny, staré matrace, nepotřebný lakovaný nábytek, postele, 
židle, křesla apod. 

V průběhu roku 2016 docházelo ze strany občanů k využívání 
kontejneru k odkládání odpadu, který zde nemůže být umís-
těn – jedná se zejména o stavební suť, pneumatiky, ředidla a 
barvy, apod. K likvidaci tohoto odpadu (vyjma stavební sutě, 
kterou je potřeba odvést na řádnou skládku) jsou určeny pra-
videlné svozy pořádané obcí v jarních a podzimních měsících 
každého roku. Taktéž zde byl ze strany občanů umísťován bi-
oodpad, stejně jako do sběrného kontejneru na katolickém 
hřbitově, jenž je určen pouze ke sběru hřbitovního odpadu. 
Pokud nedojde ke zjednání nápravy, přestane svozová firma 
kontejner na dvoře OÚ vyvážet a obec bude nucena jej od-
stranit.

Naopak v prostoru dvora u OÚ (nikoliv do velkoobjemového 
kontejneru, ale vedle něj) je možno odkládat polystyrén a staré 
železo. Tyto komodity jsou shromažďovány v uzamykatelném 
skladě a následně odváženy k dalšímu zpracování.

       K 1.1.2017 je na sběrných stanovištích v obci umístěno cel-
kem 64 ks sběrných nádob na tříděný odpad. Z tohoto množ-
ství je 22 ks určeno na sběr papíru, 12 ks na sběr bílého skla, 12 
ks na sběr barevného skla a 18 ks nádob o celkovém objemu 
35,25m3 na sběr plastů. Vývoz nádob na sklo a papír je pro-
váděn po zavolání svozové firmě v  případě naplnění nádob, 
vývoz nádob na plast probíhá pravidelně co 14 dnů v úterý. 
Nešvarem je nesešlapavání plastových nádob, což způsobuje 
zbytečný nárůst  zabraného prostoru ve sběrné nádobě a dále 
odkládání  plastového odpadu vedle sběrných nádob, přesto, 
že tyto nejsou naplněny.

Nově bylo zřízeno 5 stanovišť na sběrné nádoby na biood-
pad a celkový počet těchto sběrných nádob rozmístěných na 
stanovištích v obci byl navýšen na 45 ks. Svozovým dnem pro 
svoz bioodpadu zůstává středa. Mimo pravidelných svozů bi-
oodpadů   budou prováděny i mimořádné svozy, stejně jako 
v předchozích létech.       

Měsíc duben, byl měsícem velikonočních prázdnin a hlavně 
měsícem příprav na oslavy 85. výročí otevření naší základní 
školy. Kromě chystání školy na den otevřených dveří, chys-
táme výstavky fotodokumentace z historie i současnosti, vy-
mýšlíme a pilujeme čísla na akademii. A do toho všeho shonu 
ještě naše škola a hlavně žáci v ní „normálně“ fungují. Dohánějí 
dobré známky na konec třetího čtvrtletí, vykonali přijímačky 
na střední školy a také se zapojují do soutěží a porovnávají své 
síly s žáky škol okresu i kraje. Co se konkrétně událo, vám pře-
dám od jednotlivých vedoucích soutěží a dalších pedagogic-
kých pracovníků v našich zprávičkách.

Návštěva divadla ve školní družině - Bc. Petra Pavlíková 
Ve čtvrtek 23. března do školní družiny zavítalo divadlo Le-

ontýnka.  Zhlédli jsme pohádku „Jak se brouček ztratil“. Dětem 
se pohádka moc líbila, byla vtipná, proložena písničkami a 
tancem. Naši malí diváci byli vtaženi do děje a v přítomnosti 
roztomilých maňásků prožili příjemné odpoledne.

20. ročník Mc DONALD‘S CUPU - Mgr. Gabriela Kmentová
Naši žáci se 8. dubna zúčastnili fotbalového turnaje McDO-

NALD‘S CUP. Chlapci 4. a 5. třídy bojovali se dvěma základními 
školami z Frenštátu pod Radhoštěm a základní školou Mořkov. 
Skončili bronzoví. Počasí nám velmi přálo.

Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a tatínkovi Li-
boru Kudělkovi za svůj čas a zapůjčení dresů!!!

O pěkném počasí se nedalo hovořit v týdnu po Velikonocích. 
Hřiště bylo pokryto sněhem a naši kluci z 1. až 3. třídy na svůj 
turnaj v McDonald‘s Cupu do Nového Jičína vůbec nedorazili. 
Holt počasí se nedá poručit. Příští rok to snad bude lepší a bu-
dou mít i více času na trénink. Poznámku napsala A.Kulíšková

Kultovní celovečerák (nečekaná reportáž) 
Video pod tímto názvem můžete sledovat na webu naší ško-

ly. Žákyně 8. třídy Magda Churavá a Danka s Naty Pechovou jej 
vytvořily jako reportáž z  exkurze žáků volitelného předmětu 
biologická praktika do Stanice na ochranu zvířat a Domu Po-
odří z Bartošovic. Určitě stojí za zhlédnutí. 

Srdečně Vás všechny zvu na cimbálový koncert, který se 
bude konat v našem evangelickém kostele v  Hodslavicích 
v neděli  21. května 2017 v 17.00 hodin.

Pozvání na cimbálový koncert
M g r.  Lu b o m í r  Č e r v e n ka
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Minifotbal - Mgr.Viktor Petrskovský 
Dne 7. 4. 2017 jeli starší chlapci na minifotbal do Nového Ji-

čína. Hrálo se v pětičlenné skupině systémem každý s každým. 
Naši skupinu tvořily dvě školy z Nového Jičína, jedna ze Sta-
rého Jičína a jedna z  Příboru. Kluci hráli opravdu svědomitě, 
ale na postup bohužel nedosáhli. Doplatili hlavně na lacině 
inkasované góly na začátcích poločasů a na obrovské trápení 
v koncovce. V prvním zápase podlehli Starému Jičínu 1:3, dále 
„nové“ Komenské 0:3, „staré“ Komenské  1:2  a Příboru také 1:2. 
Musím vyzdvihnout hlavně výkon Matyáše Mičky, Lukáše Me-
rendy a Jirky Dragona. Všem hochům děkujeme za reprezenta-
ci, příští rok to bude jistě lepší!

Výtvarná soutěž: Myslivost a lesní zvěř  
- Mgr. Renata Pernická

Aneta Indráková,  žákyně 9. třídy, byla v neděli 16. 4. 2017 v 
Kateřinicích oceněna 3. místem ve výtvarné soutěži: Myslivost 
a lesní zvěř. Anetce patří poděkování za krásnou malbu lišky a 
zároveň jí přejeme hodně úspěchů nejen na výtvarném poli, 
ale i v její zájmové činnosti nazvané agility (cvičení s pejskem), 
kde už má splněny zkoušky na mistrovství České republiky.

Okresní kolo Biologické olympiády 
- Mgr. Alena Kulíšková

Přípravu na tuto nejobtíž-
nější přírodovědná soutěž 
nelze v žádném případě pod-
ceňovat. Vždyť soutěžící musí 
mít znalosti z  obecné biolo-

gie, botaniky, zoologie, ekologie a musí umět poznat spoustu 
organismů – od hub až po obratlovce nebo taky různé typy há-
lek. Školního kola této náročné soutěže se v letošním ročníku 
zúčastnilo po 6 žácích z každé kategorie. První zdání bylo fajn. 
Celkem 5 žáků řeklo: Jo, já do přípravy jdu!“ Jenže … Po týdnu 
„Toho je moc, je to těžké… Musíme?“ Nemusíte! A nakonec zů-
stala na přípravu do okresního kola ta nejmladší. Zuzka Turko-
vá ze šestky se nebála a poctivě se více než 2 měsíce připravo-
vala. Sbírala hálky, určovala je, fotila, pitvala a znovu fotila, aby 
nakonec při okresním kole odevzdala nejlepší vstupní úkol ze 
všech. Její úkol je až na středoškolské úrovni. A po odevzdání 
práce jsme se vrhly na další přípravu. Chodily jsme ven pozná-
vat kytky a ve škole studovat a připravovat se.

A nastal den D. 10 dubna Zuzka s babičkou dorazila do okres-
ního kola. A její příprava a zanícení pro biologii se vyplatily. 
Zuzka – nejmladší – v okresním kole se umístila na 17. – 18. 
místě a byla z  celkového počtu 36 žáků ze základních škol i 
víceletých gymnázií mezi 20 úspěšnými řešiteli.

Co dodat. Jen to, že jsou stále ve škole děti, které chtějí v ně-
čem vynikat a nespokojí se s průměrem, i když je to stojí hodně 
úsilí. Zuzance patří velké poděkování a také další má podpora 
v nastávajících soutěžích. Vždyť už 10. května pojede s někte-
rými spolužáky do Nového Jičína do okresního kola v Mladém 
zahrádkáři. Držíme Zuzce palce.

Velké finále ve street hockey 2017 - Mgr. Alena Kulíšková
 Velké finále se vždy odehrávalo na konci dubna, organizátoři 

zažili v té době déšť, oblačno, chladno, ale i velké teplo, kdy se 
chodilo venku v šortkách. Letos poprvé sněží. Nikoho z fina-
listů toto počasí neodradilo a v hale se setkalo 64 základních 
devítiletých škol nebo gymnázií a 8 malotřídek. 

I naši kluci Pavel Janyška, Jan Horák, Jiří Dragon, Ondřej Hr-
dina, Lukáš Holboj a Martin David stáli na ploše sportovní haly 
v Ostravě Dubině, aby povzbuzovaní Petrem Tomanem a děv-
čaty ze třídy změřili své florbalové umění s týmy z našeho, Zlín-
ského i Olomouckého kraje.

Při losování dostali číslo 64 a losem hráli 1. utkání se ZŠ Ja-
náčkovo náměstí, Krnov. V  prvním kole jsme byli úspěšní a 

s výsledkem 6:4 jsme se v pavouku posunuli do dalšího kola. 
Zde nás čekala ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm. V základ-
ním herním čase jsme remízovali 3:3. Nastaly nájezdy. První Jir-
ka neproměnil, soupeř také ne – Ondřej výborným postřehem 
míček vyrazil. Druhý nájezd a Pavel skóruje, soupeři není pro 
porušení pravidel gól uznán. A třetí nájezd – Honza opět míjí. 
Jenže, soupeř opět porušuje pravidla. Hurá!!! Jsme ve třetím 
kole.

Teď už jde do tuhého. Čeká nás moc silný soupeř. ZŠ J. Šou-
pala, Ostrava – Poruba. Kdo neví – je to sportovní škola, kde 
ve třídách jsou kluci hlavně z FC Baník. No a to byla pro naše 
kluky velké hlavně psychická zátěž. Prohráli jsme 3:0. Soupeř 
byl lepší, to dokazuje jeho celkové 3. místo v turnaji.

Přesto naši kluci se drželi moc dobře. Do bojů 16 nej týmů 
se probojovali jako jediný „vesnický“ tým a to je třeba řádně 
ocenit a ohodnotit. „Kluci, děkujem“.

Sběr starého papíru - Mgr. Alena Kulíšková
Po propršeném týdnu se mohli žáci v úterý 25. dubna koneč-

ně pustit do soutěžení ve sběru starého papíru. Paní zástupky-
ně objednala 2 kontejnery. A naši žáci se opět pochlapili. Na-
plnili jsme oba kontejnery a ještě část školního skladu. Minulý 
rekord padl a jako škola jsme nasbírali 9 081 kg starého papíru. 
V tabulce si můžete přečíst pořadí tříd. 

P.S. – Deváťáci nesoutěžili, na jejich bedrech byla organizace, 
ukládání balíků do kontejnerů a pomoc mladším spolužákům. 

Pořadí Třída kg na 1 žáka

1.-2. místo 5., 6. třída 101 kg

3. - 4. místo 2., 3. třída 55 kg

5. místo 1. třída 46 kg

6. místo 8. třída 45 kg

7. místo 7. třída 40 kg

8. místo 4. třída 35 kg

9. místo 9. třída 3,6 kg
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M g r.  M a r t i n a  H o l u b o vá ,  ř e d i t e l ka  š ko l y

Pozvánka na 85. výročí ZŠ

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
O této akci jsme vás informovali v minulém čísle. Děti v rámci 

aktivit psaly i dopis panu prezidentovi, paní ministryni a panu 
premiérovi. Ten jim poslal následující dopis. 

Vážení Hodslavjané, bývalí žáci či zaměstnanci školy, 
v  letošním roce si připomeneme 85. výročí slavnostního 

otevření Palackého pamětní školy. Při této příležitosti by-
chom Vás chtěli pozvat dne 27. 5. 2017 na několik akcí, kte-
rými si chceme tuto důležitou událost připomenout a zároveň 
ukázat, že se cítíme zavázáni k dlouhodobému rozvíjení školy 
a podpoře vzdělávání v  naší obci. Proto Vás srdečně zveme 
v sobotu dopoledne na prohlídku školy s hudebním vystoupe-
ním žáků, občerstvením a obnovenou fotogalerií ze školních 
akcí z  let minulých i současných. Oslavy budou pokračovat 
odpoledním programem, kdy ve 14 h a v  16 h proběhne ve 
Společenském domě Akademie žáků školy (nutno předem ve 
škole zakoupit vstupenky) a v 19 h Společenský večer s hud-
bou, taktéž ve Společenském domě v Hodslavicích.

Budeme se těšit na setkání s Vámi. Věříme, že sobota 27. 5. 
2017 bude den plný krásných zážitků a vzpomínek na léta mi-
nulá…

A to jak pro nás, tak pro vás.

O l e g  J a n s k ý,  p ř e d s e d a  KČ T  H o d s l a v i ce

Palackého stezka

V  neděli 9.4.2017 se uskutečnil v  areálu bývalých kasáren 
discgolfový turnaj pod záštitou města Valašské Meziříčí. Sou-
těž uspořádal nově založený spolek Valmez Wolves Discgolf 
Team. Hrálo se na 12-ti jamkovém discgolfovém hřišti rozklá-
dajícím se v okolí rybníčku a naučné stezky. Turnaj byl určen 
především pro nováčky, ale přijeli si zahrát i zkušení hráči. 
Účastí 57 hráčů byla téměř naplněna maximální kapacita tur-
naje. Během dne se za přívětivého počasí odehrály tři dvanác-
tijamková kola. Poté se nejlepší hráči v pěti kategoriích utkali 
v šestijamkovém finále o diplomy a věcné ceny.

Vítězem kategorie Open se stal Kryštof Novák (člen Moravian 
Gators Nový Jičín, Albatros Prodiscgolf Team a Team Discma-
nia), prvenství v kategorii Master získal Radek Knápek (Mora-
vian Gators Nový Jičín), první místo v kategorii Grandmaster 
Radek Čižmař (DGC Bazarmix Ostrava), mezi Juniory zvítězil 
Martin Štípek (DG Eagles Uničov) a kategorii Ženy ovládla Lu-
cie Hotárková.

Klub českých turistů, odbor Hod-
slavice, pořádá v  sobotu dne 20. 
května 2017 46. ročník turistick-
ého pochodu a 6. ročník cyk-
lojízdy Palackého stezka.

Připraveny jsou trasy na 15 a 25 
kilometrů pro pěší a 15, 30, 50 a 100 
kilometrová trať pro cyklisty (trasy 
30,50 a 100 km jen pro horská kola). 

Start účastníků je od 7 do 9 hodin 
od pomníku Františka Palackého a zápis účastníků v restauraci 
Na Fojtství v Hodslavicích. 

Cíl 15 kilometrové trasy je v  sedle pod Krátkou, kde bude 
pro účastníky pochodu připraveno občerstvení. Cíl 25 kilo-
metrové trasy je na Velkém Javorníku. Cíl všech tras určených 
pro cyklisty je v  restauraci Na Fojtství, kde účastníci obdrží 
pamětní list.

Zveme všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu 
k účasti na našem tradičním pochodu.

Podrobnosti o všech trasách pochodu i cyklojízd naleznete 
na internetových stránkách KČT Hodslavice: kct-hodslavice.cz.

J i ř í  Š e b e k ,  H o d s l a v i ce

Discgolfový turnaj v areálu bývalých 
kasáren ve Valašském Meziříčí
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Discgolf je finančně nenáročný individuální sport s létajícím 
talířem. Pravidla jsou podobná těm golfovým. Cílem je obejít 
discgolfové hřiště s  co nejmenším počtem hodů. Hráč, který 
má na konci kola nejméně hodů, vyhrává. Jedná se o věkově 
neomezenou volnočasovou aktivitu provozovanou v parcích, 
lesoparcích a volné přírodě. Na Meziříčském hřišti si můžete 
kdykoliv zdarma zahrát. Disky je možno si zdarma vypůjčit 
v  pokladně krytého bazénu (proti vratné záloze). Pokud Vás 
discgolf zaujme a budete se chtít o této úžasné aktivitě dozvě-
dět více, neváhejte a kontaktujte meziříčský discgolfový tým 
na mailové adrese vwdgteam@gmail.com. Pravidelné tréninky 
probíhají v úterý od 15:30-18:00.

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
tentokrát se v právním příspěvku zaměříme na nemovité věci 

a dispozice s nimi. 
Úvodem mohu zmínit, že občanský zákoník od roku 2014 de-

finuje v ust. § 489 věc jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží 
potřebě lidí.“ Jedno z dělení, které zákon užívá a ve společnosti 
je velmi známé, je na věci movité a nemovité. Podle ust. § 498 
občanského zákoníku „nemovité věci jsou pozemky a podzemní 
stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva 
k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li 
jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 
takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je 
i tato věc nemovitá. Veškeré další věci jsou movité.“

Po této složité definici nemovitých věcí se podívejme na 
některé aspekty jejich převodu, darování, zastavování.

Při převodech nemovitostí klienty upozorňuji, že je velkým 
rozdílem mezi daní z  nabytí nemovitostí, daní z  nemovitostí 

a daní z  příjmů. Přitom se všechny mohou aplikovat na Vaši 
nemovitost. Zjednodušeně mohu srovnat takto:

Daň z nemovitosti – jedná se o daň, kterou poplatník platí 
každoročně z  titulu vlastnictví nemovitosti. Neváže se na 
převod, ale vlastnictví samotné. Rozhodný je stav k 1. 1. daného 
roku. Daňové přiznání je nutno podat do 31. 1. následujícího 
roku, pokud došlo ke změně rozhodných okolností (například 
nákup nové nemovitosti). Základní termín splatnosti daně do 
částky 5.000,- Kč je 31. 5. po podání daňového přiznání.

Daň z nabytí – dříve označovaná jako daň z převodu nemov-
itostí. Poplatníkem je nově vždy nabyvatel, tedy kupující. Tuto 
daň tedy platíme nejčastěji při koupi a prodeji nemovitostí. 
Sazba daně činí 4 %. Daňové přiznání se podává nikoliv jednou 
za rok, ale do konce třetího kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí 
proveden vklad. V této lhůtě je potřeba daň také zaplatit.

Daň z příjmů – tato daň se projevuje také při koupi a prodeji 
nemovitosti na straně prodávajícího, avšak velmi často do-
chází k osvobození ze zákona (například prodávající měl v jed-
notce bydliště po dobu kratší než 2 roky a současně získané 
finanční prostředky použije na uspokojení bytové potřeby 
nebo prodávající je vlastníkem nemovitosti po dobu alespoň 
5 let s určitými výjimkami).

Daň dědická a darovací – tyto daně již nejsou upraveny 
v  samostatných zákonech, ale jsou zahrnuty v  rámci daně 
z příjmů. Veškeré bezúplatné příjmy z dědictví jsou dle ust. § 
4a zákona o daních z příjmů osvobozeny. V rámci dědického 
řízení však zaplatíme odměnu notáři. U darování neplatí gen-
erální osvobození, ale i zde nalezneme mnohá osvobození 
(například bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a 
v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce 
nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče 
manžela nebo manžela rodičů). Tyto příjmy jsou zahrnuty po-
dle ust. § 10 jako tzv. ostatní příjmy.

Při prodeji či koupi nemovitosti proto doporučuji myslet na 
všechny tyto daňové souvislosti a případně je konzultovat 
s právním nebo daňovým poradcem, a to již před samotným 
podpisem smlouvy a převodem.

S pozemky se také váže problematika inženýrských sítí (ze-
jména vodovody, kanalizace, energetické či jiné vedení). Po-
dle zákona se jedná o samostatné věci a nejsou tak součástí 
pozemku. V případě koupě a prodeje pozemku tedy dávejme 
velký pozor, zda se na něm nacházejí nějaké inženýrské sítě. 
Pakliže ano, je důležité výslovně převést také vlastnické právo 
k těmto sítím. Doporučuji takovou doložku zakomponovat již 
do smlouvy o převodu vlastnictví k pozemku.

Prodávající má také při převodu vlastnického práva povin-
nosti ve vztahu k průkazu energetické náročnosti budovy a 
v  případě prodeje bytu také opatřujeme potvrzení správce 
domu o bezdlužnosti.

S  nemovitostmi se pojí půjčky a úvěry pro účely jejich 
pořízení, oprav, vybavení. Zde je důležité si uvědomit, že 
poskytneme-li nemovitost bance tzv. do zástavy, pak až do 

M g r.  Pe t r  S o p u c h ,  a d v o ká t

Nemovitosti 
(převody, daně, zástavy a ručení)
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na chatě Březiny v Kateřinicích - za 1700 Kč

přihlášky a více info na www.7ph.royalrangers.cz

20. – 26. 8. 2017
Zveme děti ve věku od 6 do 10 let na letní tábor na letní plavbu. Zažijeme zde dobrodružství s královskou 

flotilou, zahrajeme spoustu her,  prozkoumáme okolí chaty, vyzkoušíme své dovednosti.
Tak neváhej a naloď se s námi na prázdninovou zábavu.

Za kapitány se těší Lukáš Sulovský - sirlukas@seznam.cz

O Ú  H o d s l a v i ce

Darujte pěknou knihu

Darujte pěknou knihu plnou netradičních pohledů na naše 
krásné okolí z ptačí perspektivy

NOVOJIČÍNSKO Z NEBE. Najdete v ní naše krásné Hodslavice 
a koupit si ji můžete na obecním úřadě v době úředních hodin 
za symbolickou cenu 200 Kč.

splacení dluhu hrozí, že banka zajistí prodej nemovitosti a o 
tuto přijdeme. Obdobně zaručím-li se písemně věřiteli za dluh 
dlužníka (například blízkému kamarádovi za úvěr v  bance), 
pak nezaplatí-li tento kamarád svůj dluh, budu jako ručitel 
povinen bance úvěr splatit. Takové ručení běžně trvá mnoho 
let a zatěžuje ručitele neustálou skrytou hrozbou. Důkladně 
tedy doporučuji zvážit, zda zástava či ručení je vhodná a neov-
livní Vás při úkonech v blízké budoucnosti.
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Vzdělávací agentura LB ve spolupráci se ZŠ Františka 

Palackého a obcí Hodslavice pořádá  

 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
S ANGLIČTINOU PRO DĚTI Z HODSLAVIC 

 
 

Kdy: 10. - 14. 7. 2017  
 

Kde: ZŠ Františka Palackého,                                                                                               
Hodslavice 300 

 
Cena: 2.100 Kč 

 
 

Týden plný angličtiny zábavnou a hravou formou – soutěže, praktické úkoly, 
projekty, používání jazyka v běžných situacích, ... 

 
Tábor je určen pro děti ve věku 8-13 let. 

 
Bližší informace najdete v minulém zpravodaji obce Hodslavice. 

Informace ohledně přihlášek najdete na www.agenturalb.cz  v sekci 
Hodslavice, Tábor 2017. 

V případě zaplacení 50% zálohy do 31.5.2017 agentura poskytuje slevu 5% 
z ceny tábora. 

V případě zaplacení 100% ceny do konce května je poskytována 10% sleva 
z ceny tábora. 

 
Neváhejte a přihlašte svoje děti co nejdřív!!!:-) 

 
 

Akce se koná v případě minimálního počtu účastníků 10. V opačném případě si organizátor 
vyhrazuje právo tábor zrušit a případné zaplacené zálohy vrátit zpět ve 100 % výši. 

 
 
Vzdělávací agentura LB 
Mgr. Lenka Brusová 
http://www.agenturalb.cz 
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24. ROČNÍK

sobota 20. 5. 2017

Veterán Car Clubu Rožnov p.R. člen Autoklubu ČR pořádá :
ORIENTAČNÍ JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL

Mistrovství České republiky.

VETERÁNI 
VALAŠSKEM

Trasa 1 etapy:  Rožnov pod Radhoštěm, Kpřivnice, Hodslavice
Trasa 2 etapy:  Hodslavice, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm.

Pro gram j ízdy :
7,00 - 9,00    Prezentace a technická přejímka veteránů v kempinku Rožnov pod Radhoštěm.
9,00 – 9,20    Rozprava s účastníky soutěže.
9,30    Start soutěže z kempinku v Rožnov pod Radhoštěm.
10,00    Návštěva AUTO-MOTO-MUZEA OLTIMER v Kopřivnici.
12,00    Příjezd do cíle první etapy na parkovišti u Obecního domu v Hodslavicích.
13,00     Start 2. etapy z cílem v Rožnově pod Radhoštěm s průjezdem přes Valašské Meziříčí.
14,30     Cíl 2. etapy, oběd.
15,30    Vyhodnocení soutěže.

HODSLAVICE
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Vladislav Palacký • Lenka Maňasová
Eva Turková • Zbyněk Vopalecký
Eva Zemanová • Irena Mičková
Miroslav Tedesko • Dana Křižanová
Eva Mokrošová • Miroslav Hruška
Růžena Býmová • Eliška Kovačiková
Jana Vičanová • Bohuslav Hřib
Miloslava Blahová • Marie Tomanová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V  měsíci dubnu se narodili Patrik Maliník, Jakub 
Dobiaš a Elena Pospíšilová.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě. Linda Sváčková, 8. třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - tým  Mc DONALD‘S CUPU  s Liborem Kudělkou

 

ZŠ Hodslavice - Aneta Indráková, výtvarná soutěž: Myslivost a lesní zvěř


