
Usnesení  
z 20. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

21.6.2018 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

1/20/2018 Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 20. zasedání zastupitelstva obce. 

2/20/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdenek Plešek - předseda, 

Dušan Býma, Lukáš Sulovský – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martina Holubová, Mgr. Alena Kulíšková, 
c) určuje provedením zápisu: Marie Pavlátová. 

3/20/2018 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce. 

4/20/2018 Usnesení rady obce č. 74 - 76 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 74 - 76. 

5/20/2018 Informace k investičním akcím obce 
ZO 
bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí. 

6/20/2018 Plnění rozpočtu 1-5/2018 
ZO 
bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2018. 

7/20/2018 Rozpočtové opatření č. 3 
ZO 
schvaluje rozpočtové opatření č. 3: 
 
navýšení v příjmech                           25 000 Kč, 
navýšení ve výdajích                       105 000 Kč, 
financování                                        80 000 Kč. 



8/20/2018 Vyúčtování vodného pro Skupinový vodovod Hodslavice-Straník 
ZO 
bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017 pro Skupinový vodovod 
Hodslavice-Straník. 

9/20/2018 Závěrečný účet za rok 2017 DSO SOMPO 2016, zpráva z VH ASOMPO 
a.s. 
ZO 
a) bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 

2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 
SOMPO 2016 za rok 2017,  

b) bere na vědomí zprávu z valné hromady ASOMPO a.s.. 

10/20/2018 Určení počtu členů ZO pro nové funkční období 
ZO 
stanoví dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 15 členů 
zastupitelstva obce pro funkční období 2018 – 2022.  

11/20/ 2018 OZV – zrušení OZV č.1/2006  
ZO 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č.1/2006. 

12/20/ 2018 Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje prodej pozemku parcelní č. 8/1 o výměře 173 m2 (druh pozemku 

zahrada) v k.ú. Hodslavice paní Heleně Němečkové, Hodslavice 331, za cenu 
250,- Kč/m2 a úhradu nákladů na vklad do katastru nemovitosti, 

b) zamítá záměr prodeje pozemku 1274/2 o výměře 58 m2. 

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

 

 

 


