Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 19.2.2015
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění. Zastupitelstvo obce Hodslavice:

1/3/2015 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce a jeho doplnění
o bod 8. „Finanční dary v roce 2015“.
2/3/2015 Slib nového člena zastupitelstva
ZO
a) bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva p. Pavla Horáka.
3/3/2015 Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmenování zapisovatele
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš – předseda,
Zdeněk Plešek a Radim Bartončík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing. Jaroslava Ježka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
4/3/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva
obce.
5/3/2015 Usnesení rady obce č. 5 - 8
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 5 – 8.
6/3/2015 Plnění rozpočtu 1 – 12/2014
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2014.
7/3/2015 Plán investiční akcí na rok 2015, dotační zdroje
ZO
a) schvaluje realizaci projektu „Více sportu i zábavy v Hodslavicích“ v případě
obdržení dotace,
b) schvaluje realizaci projektu „Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice “
v případě obdržení dotace a zahrnutí nákladů na pořízení projektové
dokumentace, energetického auditu a podání žádosti do rozpočtu obce,
c) schvaluje realizaci projektu „Revitalizace zeleně obce Hodslavice “ v případě
obdržení dotace,
d) schvaluje plán investičních akcí na rok 2015 dle přílohy č.7.

8/3/2015 Finanční dary v roce 2015
ZO
a) schvaluje finanční dary dle přílohy č. 8.
9/3/2015 Rozpočet na rok 2015
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2015: příjmy 23 710 000 Kč, výdaje 25 203 000 Kč,
financování - 1 493 000 Kč.
10/3/2015 Jmenování zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a. s.
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72
826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Martina Reptu, nar. 22.12.1967, bytem Hodslavice č. p. 25. Delegace zástupce
obce jakožto akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem
akcionáře na více valných hromadách v období do 31.12.2018, a to k výkonu
všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných
hromadách společnosti ASOMPO, a. s. Tato delegace zaniká dne 31.12.2018
nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této
větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní
Mgr. Pavle Adamcové, nar. 25. 9. 1967, bytem Hodslavice č. p. 269.
11/3/2015 Ekonomické vyhodnocení provozování vodovodu za rok 2014
ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –
Straník za rok 2014.
12/3/2015 Odpadové hospodářství za rok 2014
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti
odpadového hospodářství za rok 2014.
13/3/2015 Převody majetku
ZO
a) schvaluje směnu obecních pozemků:
parc. č. 1748/60, trvalý travní porost o výměře 251 m2 a parc. č. 849/5 trvalý
travní porost o výměře 841 m2 (vzniklé dle geometrického plánu č.799-93/2014)
za pozemky paní Anny Macíčkové, Hodslavice č.p. 362:
parc.č. 852/9, ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 602 m2, a parc.č. 849/4,
trvalý travní porost o výměře 344 m2 s tím, že úhradu pořízení geometrického
plánu č.799-93/2014 ve výši 5 400,- Kč a úhradu poplatku za vklad práva do
katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč uhradí žadatelka p. Anna Macíčková,

b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 63 v k.ú.
Hodslavice
a
pověřuje
radu
obce
projednáním
možnosti
pronájmu části pozemku parc. č. 63 v k.ú. Hodslavice,
c) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Hodslavice a Lesy
České republiky, s. p. na odkoupení části parcely 1403/2 (výměra 56m2,
zahrada) ve vlastnictví obce, dle přílohy č. 12 a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.

.......................................................
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

...........................................
Martin Repta
místostarosta

