
 Usnesení 
 ze 4. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

23.4.2015 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

 
 

1/4/2015 Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje  program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce a jeho doplnění o bod 
11. plán kontrol kontrolního výboru ZO 
 
2/4/2015  Volba návrhové komise a ov ěřovatel ů 
ZO 
 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová - předseda, 
Michal Pavelka, Dušan Býma – členové, 
b) schvaluje  ověřovatele zápisu:  Zdenek Plešek, Pavel Horák, 
c) ur čuje  provedením zápisu Lenku Burianovou 

 
3/4/2015  Kontrola usnesení p ředcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/5/2015  Usnesení rady obce č. 9 -13 
ZO  
a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 9-13 
 
5/4/2015  Plnění rozpo čtu 1-3/2015 
ZO  
a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden – březen 2015 
 
6/4/2015  Rozpočtové opat ření č. 1  
ZO  
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1: 

 
navýšení v příjmech     940 000 Kč, 
navýšení ve výdajích 1 055 000 Kč, 
financování snížení    115 000Kč. 

 
7/3/2015 Závěrečný ú čet obce za rok 2014 
ZO  
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2014 – souhlas s celoročním 
hospodařením, a to s výhradou 
 
 



8/4/2015 Přijetí nápravného opa ření 
 ZO  
a) schvaluje   přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle § 17 odst. 7 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů: neprodleně po schválení rozpočtu bude proveden rozpis 
rozpočtu správcem rozpočtu na jednotlivé položky a následně naveden do výkazu 
FIN 2-12M tak, jak byl schválen zastupitelstvem obce. Člen finančního výboru 
zkontroluje navedení rozpisu rozpočtu do výkazu FIN 2-12M 
 
9/4/2015 Účetní závěrka obce za rok 2014 
ZO  
a) schvaluje  účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2014 a převod hospodářského výsledku na účet 432 
 
10/4/2015 Převody majetku 
 ZO  
a) schvaluje odkoupení pozemků pro Obec Hodslavice p.č. 208/2  výměra 54 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu obvyklou 80 Kč/m2: celkem za 4 320,- Kč 
od majitelů p. Jarmily Kroutilové a p. Bohumila Turka a schvaluje  uhrazení zápisu 
do KN ve výši 1000 Kč, 

 
b) schvaluje  prodej Příhradové trafostanice 22kV/400V – NN technologie 
a typizovaný příhradový stožár pro transformátor v majetku obce, umístěné 
na pozemku p.č. 1562 v katastrálním území Hodslavice za kupní cenu 20 000,-Kč 
bez DPH stanovenou znaleckým posudkem provozovateli distribuční sítě ČEZ 
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a pověřuje  starostku podpisem Kupní smlouvy č. KSK/2007/2015. 
 
 
11/4/2014 Plán kontrol KV ZO 
ZO 
a) pověřuje Kontrolní výbor  provedením kontroly dle navrženého plánu kontrolní 
činnosti na rok 2015 
 
 
12/4/2014 ZO  
a) pověřuje  radu obce projednáním možné realizace veřejného osvětlení na místní 
komunikaci záhumení od školy k sadu starých odrůd. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….    …………………………… 
     Mgr. Pavla Adamcová      Martin Repta 
          starostka obce      místostarosta 
 

 


