
Usnesení  
z 19. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

26.4.2018 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 

1/19/2018  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 19. zasedání zastupitelstva obce. 
 
2/19/2018  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková- předseda, 
    Mgr. Petr Mokroš, Pavel Horák – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu a Dušana Býmu, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 

 
3/19/2018  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/19/2018  Usnesení rady obce č. 70 - 73 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 70 - 73. 
 
5/19/2018  Plnění rozpočtu 1- 3/2018 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2018. 
 
6/19/2018  Závěrečný účet obce za rok 2017 
ZO 
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2017 – souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
 
7/19/2018 
ZO 
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2017 a převod hospodářského výsledku na účet 432. 
 
8/19/2018  Investiční akce – hasičské auto, rekonstrukce Památníku obětem válek 
aj. 
ZO 
a) schvaluje úpravu plánu investičních akcí na rok 2018 dle návrhu (příloha č. 1) 

a zahrnutí změn výše nákladů do rozpočtové změny č. 2, 
b) schvaluje investiční záměr k realizaci akce „Oprava Památníku Obětem světových 

válek“ a jeho zařazení do seznamu investičních akcí na rok 2019,  
c) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Dotace na zabezpečení péče 

o válečné hroby Ministerstva obrany ČR na investiční akci „Oprava Památníku 
Obětem světových válek“.   

 



9/19/2018  Kotlíkové dotace – navýšení alokace obce 
ZO 
a) schvaluje zrušení limitu souhrnné maximální výše poskytnutých dotací 250 000 Kč 

z rozpočtu obce na celou dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2019, 
b) schvaluje navýšení alokované částky v rozpočtu obce na rok 2018 na 

spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území 
obce Hodslavice o 150 000 Kč, 

c) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ pro „Projekt“ v předloženém znění – zrušení maximální 
výše poskytnutých dotací. 

  
10/19/2018  Rozpočtové opatření č. 2 
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 

navýšení v příjmech    825 000 Kč, 
navýšení ve výdajích 2 968 000 Kč, 
financování  2 143 000 Kč. 

 
11/19/ 2018  Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely parc. č. 8/1, zahrada, v k. ú. 

Hodslavice o výměře 173 m2,   
b) schvaluje nákup  pozemku parc. č. 1794/11, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Hodslavice o výměře 59 m2 za cenu 80 Kč/m2 od pí H.K., Rudlice a úhradu 
nákladů na vklad do katastru nemovitostí. 
 

12/19/2018  Diskuze 
ZO 
a) bere na vědomí stížnost p. F.Š., Hodslavice na vytékající vodu z kanálu na silnici č. 

I/57u jeho domu a žádost o řešení.   
 

 

 
 ___________________      ________________ 
   Mgr. Pavla Adamcová   Ing. Martin Repta 
          starostka            místostarosta 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 


