Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
6.9.2018
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/21/2018 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce.
2/21/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková - předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Ing. Jaroslav Ježek – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu, Michala Pavelku,
c) určuje provedením zápisu: Marii Pavlátovou.
3/21/2018 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce.
4/21/2018 Usnesení rady obce č. 77 - 80
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 77 - 80.
5/21/2018 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí.
6/21/2018 Plnění rozpočtu 1-8/2018
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen 2018.
7/21/2018 Výsledky přezkumu hospodaření obce
ZO
a) bere na vědomí Výsledky přezkumu hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
8/21/2018 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice za
rok 2017
ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice
za rok 2017 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh.
9/21/2018 Kotlíkové dotace – spoluúčast obce
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 82 091,00 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.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 – 2. výzva a schvaluje
veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu.

10/21/2018 Žádosti o poskytnutí darů
ZO
a) schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Římskokatolické farnosti
Hodslavice ve výši 70 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí daru,
b) schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické v Hodslavicích ve výši 70 000,-Kč a smlouvu o poskytnutí daru,
c) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje
dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
11/21/2018 Rozpočtové opatření č. 4
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech
2 005 000,- Kč,
navýšení ve výdajích
895 000,- Kč,
financování
- 1 110 000,- Kč.
12/21/2018 Vesnice roku 2018 – získání Zelené stuhy
ZO
a) bere na vědomí ocenění Obce Hodslavice „Zelenou stuhou“ za péči o zeleň a životní
prostředí udělené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Spolkem pro obnovu venkova,
Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství v soutěži Vesnice roku 2018
v Moravskoslezském kraji.
13/21/2018 Převody majetku
ZO
a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy České republiky, s. p. na
prodej části obecního pozemku parcelní č. 1724/8 o výměře cca 280 m2 (vodní
plocha) v k. ú. Hodslavice, dle návrhu.
14/21/2018 Diskuze
ZO
a) pověřuje starostku prověřením stavu oken budovy čp. 161 (Obecní dům) po
rekonstrukci ve spolupráci s technickým dozorem investora.
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