Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
21.9.2017
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/16/2017 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce.
2/16/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková - předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Mgr. Martina Holubová – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Ježka, Ondřeje Kudělku, DiS.,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/16/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce.
4/16/2017 Usnesení rady obce č. 57 - 61
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 57 – 61.
5/16/2017 Informace k investičním akcím obce (soc. bydlení, odpady)
ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích,
b) schvaluje zařazení investiční akce Sociální byty - zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce do plánu investičních akcí částkou 750 000 Kč na
pořízení projektové dokumentace rekonstrukce prostor v nemovitostech: č.p. 78
– 1 byt, č.p. 400 (zdrav. středisko) – 4 byty, č.p. 213 (Domověnka) – 4 byty a na
zpracování a podání žádostí o dotace z IROP nebo MAS IROP.
c) schvaluje rozšíření projektu „Sběrný dvůr v obci Hodslavice“ o pořízení sběrných
nádob na tříděný odpad – plast, papír pro domácnosti v obci.
6/16/2017 Finanční dotace pro TJ Sokol Hodslavice
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace T.J. Sokol Hodslavice ve výši 20 000 Kč na údržbu
sportovního areálu a smlouvu o poskytnutí dotace.
7/16/2017 Plnění rozpočtu 1- 8/2017
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen 2017.
8/16/2017 Rozpočtové opatření č. 3
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech o 160 000 Kč,
navýšení ve výdajích o 905 000 Kč,
financování
o 745 000 Kč.

9/16/2017 Vyřazení hmotného dlouhodobého majetku a nedokončených
investic
ZO
a) schvaluje vyřazení hmotného dlouhodobého majetku a nedokončených investic
dle seznamu.
10/16/2017 Instalace 2 ks kamer na objekt garáže za nákupním střediskem
ZO
a) schvaluje umístění 2 kusů fixních kamer na obecní objekt garáže/skladu za
nákupním střediskem firmou 4M Rožnov spol. s r.o. na její náklady s tím, že
provozovatelem a zpracovatelem záznamu bude firma 4M Rožnov, kamery
budou monitorovat vstupy do objektu a Obec Hodslavice bude mít možnost na
vyžádání nahlížet do záznamů.
11/16/2017 Návrh územního plánu – došlé žádosti
ZO
a) zamítá žádost Jana a Růženy Býmových, Hodslavice č.p. 428 o zařazení
pozemků do zastavitelných ploch do návrhu územního plánu,
b) schvaluje žádost Ing. Ladislava Hanzelky a Ludmily Hanzelkové, Hodslavice č.p.
48 o zařazení části pozemku parc.č. 1710/35 do zastavitelných ploch do návrhu
územního plánu,
c) bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu procesu pořízení Územního
plánu Hodslavice podanou pořizovatelem.
12/16/2017 Převody majetku
ZO
a) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č. 180/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 99 m2, v k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví p. Anny Sokolové
za cenu 80 Kč/m2 do vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do
Katastru nemovitostí uhradí Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem
smlouvy o koupi pozemku,
b) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č. 1118/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 24 m2, v k. ú. Hodslavice, ve vlastnictví Ing. Ladislava
Hanzelky a Ludmily Hanzelkové, Hodslavice č.p. 48 za cenu 80 Kč/m2 do
vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do Katastru nemovitostí uhradí
Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem smlouvy o koupi pozemku.
13/16/2017 Návrh kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
ZO
a) schvaluje navržení kandidáta Ing. Stanislava Bartoně na přísedícího Okresního
soudu v Novém Jičíně.
14/16/2017 Diskuze – informace o vzdělávacím programu pro zastupitele
ZO
a) bere na vědomí nabídku vzdělávacího programu pro zastupitele „“Zastupitel
v kurzu“ od Ministerstva vnitra ČR v období říjen 2017 – červen 2018.
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