Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
15.12.2016
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

1/12/2016 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce.
2/12/2016 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková - předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Mgr. Alena Kulíšková – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu, Zdenka Pleška,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/12/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce.
4/12/2016 Usnesení rady obce č. 41 - 44
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 41 - 44.
5/12/2016 Investiční akce obce – odkanalizování obce
ZO
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFDI na pořízení 3 ks měřičů rychlosti,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP ve výzvě č. 42 v Prioritní ose 1:
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní na realizaci projektu
„Odkanalizování obce Hodslavice“,
c) schvaluje realizaci projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“ v případě obdržení
dotace.
6/12/2016 Převody nemovitostí
ZO
a) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 1741/1 v k.ú. Hodslavice o výměře
5400 m2 dle zákresu z projektové dokumentace ke stavebnímu řízení k akci
Odkanalizování obce Hodslavice vypracované ing. Lubomírem Novákem, za cenu
200,- Kč za m2 ve veřejném zájmu pro výstavbu čističky odpadních vod,
dočišťovací nádrže a přístupové komunikace od vlastníka Libora Tomana
Hodslavice č.p. 248 a zmocňuje starostku obce podpisem kupní smlouvy dle
vyhotoveného geometrického plánu, pořízeného na náklady kupujícího, a za
podmínek stanovených výše,
b) schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 824/1 dle zákresu,

c) bere na vědomí nabídku spolku Házíme lano z.s. na možné odkoupení nemovitosti
- pozemku a stavby na adrese Hodslavice č.p. 233 Obcí Hodslavice po prvním
čtvrtletí 2017,
d) bere na vědomí nabídku Tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice na darování budovy
č.p. 230 obci Hodslavice dle podmínek ČOS,
e) bere na vědomí informaci p. Richarda Turka k možnosti odkoupení části pozemku
u č.p. 95, Hodslavice.
7/12/2016 Plnění rozpočtu 1 – 11/2016
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-11/2016.
8/12/2016 Rozpočtové opatření č. 4
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
snížení v příjmech
o 77 000 Kč,
snížení ve výdajích
o 77 000 Kč.
9/12/2016 Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č. 5
ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 5 v neomezeném
rozsahu.
10/12/2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017
ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 - příjmy dle skutečnosti, čerpání
výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2016, 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 2017 ve výši 250 000 Kč měsíčně, úhradu
nákupu pozemku dle bodu 6/12/2016 a).
11/12/2016 Termíny zasedání ZO na rok 2017
ZO
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2017.
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