
Usnesení  
ze 14. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

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 zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva 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 březen 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 nedostatků dle § 17 odst. 

7písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 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 zveřejnit 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 výsledku 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 rozpočtové změny č. 1, 

b) schvaluje financování spoluúčasti a nákladů spojených s podáním žádosti 
o dotaci z IROP na pořízení územní studie veřejného prostranství v prostoru 
centra obce prostřednictvím ORP a pověřuje starostku dojednáním podmínek 
realizace akce, 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Sběrný 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 rozpočtu obce 

Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování 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. výzva 
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 Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného 
v rámci operačního programu Životní prostředí, dále jen „Projekt“,  

c) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá 
paliva na území obce Hodslavice poskytnutím dotace ve výši 7 500 Kč každé 
fyzické osobě v rodinném domě (bytě) na území obce Hodslavice (dle Základních 
pravidel „Projektu“, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským 
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 „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ pro „Projekt“ v předloženém znění,  

e) schvaluje realizaci základní metodické a technické pomoci 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 zájmu 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 stanovených výše,  

b) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/18, ostatní 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 smlouvy 
dle vyhotoveného geometrického plánu, pořízeného na náklady kupujícího, a za 
podmínek stanovených výše,  

c) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/15, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hodslavice o výměře 106 m2 dle zákresu za cenu 150 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 geometrického plánu, pořízeného na náklady 
kupujícího, a za podmínek stanovených výše,  

d) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 576/1 ostatní plocha, v k.ú. 
Hodslavice o výměře 211 m2 dle zákresu 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 geometrického plánu, pořízeného na náklady 
kupujícího, a za podmínek stanovených výše. 

 

 

 
__________________________     ______________________ 
Mgr. Pavla Adamcová            Bc. Martin Repta 
     starostka obce              místostarosta 


