Usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
15.2.2018
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/18/2018 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce.
2/18/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš - předseda,
Pavel Horák, Radim Bartončík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu a Dušana Býmu,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/18/2018 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce.
4/18/2018 Usnesení rady obce č. 66 - 69
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 66 - 69.
5/18/2018 Rozpočtové opatření č. 1
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech
688 000 Kč,
navýšení ve výdajích 1 030 000 Kč,
financování
342 000 Kč.
6/18/2018 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2018
ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost a darů
pro subjekty a spolky v obci v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018,
b) schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům a subjektům dle
přílohy č. 1 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
7/18/2018 Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu za r. 2017, převod
finančních prostředků na fond financování a obnovy vodovodu
ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice – Straník
za rok 2017,
b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 462 053,- Kč do „Fondu financování
a obnovy skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“.

8/18/2018 Odpadové hospodářství za rok 2017
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti
odpadového hospodářství za rok 2017.
9/18/2018 Soutěž Vesnice roku
ZO
a) schvaluje zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
v roce 2018.

_______________________

Mgr. Pavla Adamcová
starostka

_______________________

Ing. Martin Repta
místostarosta
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