Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
23.2.2017
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/13/2017 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce.
2/13/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš - předseda,
RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Alena Kulíšková – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Dušan Býma, Ing. Milan Váhala,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/13/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce.
4/13/2017 Usnesení rady obce č. 45 - 49
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 45 - 49.
5/13/2017 Plán investičních akcí na rok 2017, dotační zdroje
ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2017 dle přílohy č. 1, realizaci investičních
akcí dle plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2017.
6/13/2017 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2017
ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost a darů
pro subjekty a spolky v obci,
b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč FK Hodslavice, z. s. a smlouvu
o poskytnutí dotace,
c) schvaluje začlenit částku 265 000 Kč na tyto výdaje do rozpočtu obce na rok 2017.
7/13/2017 Rozpočet na rok 2017
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2017: příjmy 23 253 000 Kč, výdaje 30 045 000 Kč,
financování 6 792 000 Kč.
8/13/2017 Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu za r. 2016, převod
finančních prostředků na fond financování a obnovy vodovodu
ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –
Straník za rok 2016,

b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 38 559 Kč do „Fondu financování
a obnovy skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“.
9/13/2017 Odpadové hospodářství za rok 2016
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti
odpadového hospodářství za rok 2016.
10/13/2017 Převody majetku
ZO
a) schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Hodslavice ve
vlastnictví obce Hodslavice o velikosti 37m2 za cenu 200 Kč/m2 panu Petru Kyselému
s tím, že úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad práva do
katastru nemovitostí uhradí žadatel,
b) schvaluje prodej části obecního pozemku parcela č. 1491/3 o velikosti 84m2 a části
pozemku parcela č.1498 o velikosti 23 m2 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce
Hodslavice za cenu 200 Kč/ m2 panu ing. Karlu Melichárkovi, Za sušárnou č.p.11,
Mořkov, s tím, že úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí žadatel.
11/13/2017 Finanční výbor – volba předsedy a člena
ZO
a) volí předsedu finančního výboru Ondřeje Kudělku, DiS.,
a člena finančního výboru Ing. Milana Váhalu,
b) schvaluje měsíční odměnu předsedovi finančního výboru s účinností od 1.3.2017.
12/13/2017 SOMPO – členství obce v Dobrovolném svazku obcí (DSO)
ZO
a) rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) a písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o účasti Obce Hodslavice
v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
742 72 Životice u Nového Jičína, IČ 05232481, vedeného v Rejstříku svazků obcí
u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, reg. č. R 2/16, sp. zn.
VŽ/17562/2016/Gra.

13/13/2017 Zajištění dopravní obslužnosti v obci
ZO
a) schvaluje „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ“ s Moravskoslezským
krajem dle návrhu.

__________________________

Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

______________________

Bc. Martin Repta
místostarosta

