
Usnesení  
z 10. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

23.6.2016 
 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  

 
1/10/2016  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce.  
 
2/10/2016  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová - předsedkyně, 

Ondřej Kudělka, Lukáš Sulovský – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milan Váhala, Dušan Býma, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.  

 
3/10/2016  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce a pověřuje 

radu obce projednáním a navržením technického opatření proti vjezdu těžké 
techniky na cyklostezku. 

 
4/10/2016  Usnesení rady obce č. 34 - 36 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 34 - 36. 
 
5/10/2016  Informace k investičním akcím obce 
ZO 
a) bere na vědomí informace o investičních akcích, 
b) schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti“. 
 
6/10/2016  Plnění rozpočtu 1-5/2016 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2016. 
 
7/10/2016  Cena  Fr. Palackého, převod z fondu Fr. Palackého 
ZO 
a) schvaluje převod z fondu Františka Palackého ve výši 10 000 Kč na běžný účet 

obce na úhradu daru Univerzitě Palackého v Olomouci dle smlouvy. 
 
8/10/2016  Rozpočtové opatření č. 2 
ZO 
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 

  navýšení v příjmech o  4 028 000 Kč, 
  navýšení ve výdajích o 4 028 000 Kč. 
 



9/10/2016  Úprava ceny vodného pro Skupinový vodovod Hodslavice - Straník 
ZO 
a) schvaluje cenu vodného pro odběratele pitné vody Skupinového vodovodu 

Hodslavice - Straník od 1.1.2017 ve výši 23 Kč/m3 bez DPH, 26,45 Kč/m3 s DPH. 
 
10/10/2016  Změna měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům  
ZO 
a) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce 

člena rady ve výši 1578 Kč s účinností od 1.7.2016. 
 
11/10/2016  Projekt Pošta Partner 
ZO 
a) bere na vědomí nabídku České pošty s.p. na zapojení obce do projektu Pošta 

Partner tj. provozování poštovních služeb obcí a podmínky této spolupráce, 
finanční, provozní i technické nároky provozu,  

b) bere na vědomí možnost provozování služby Pošta Partner společností COOP 
Jednota Hodonín a.s. na prodejně v obci,  

c) zamítá provozování poštovních služeb v rámci projektu Pošta Partner Obcí 
Hodslavice.  

12/102016  Zpráva z valné hromady ASOMPO, a.s. 
ZO 
a) bere na vědomí zprávu z valné hromady ASOMPO, a.s. 
 
13/10/2016  Diskuze 
ZO 
a) bere na vědomí bere na vědomí žádost T.J. Sokol Hodslavice o projednání 
případného odkoupení budovy čp. 230 (bývalé kino) Obcí Hodslavice. 
 
 
 
 
 
__________________      _________________ 
Mgr. Pavla Adamcová Bc. Martin Repta 
 starostka obce    místostarosta  


