Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
24. 9. 2015
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

1/6/2015 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce.
2/6/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Ondřej Kudělka, DiS. – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhala, Dušan Býma,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/6/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 5 zasedání zastupitelstva obce.
4/6/2015 Usnesení rady obce č. 17-19
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 17-19.
5/6/2015 Plnění rozpočtu 1-8/2015
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-8/2015.
6/6/2015 Rozpočtové opatření č. 3
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech
+3 526 000 Kč,
navýšení ve výdajích
+ 948 000 Kč,
financování snížení
- 2 578 000 Kč.
7/6/2015 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích.
8/6/2015 Doplnění textu usnesení ustavujícího zasedání ZO ze dne 3.11.2014
ZO
a) schvaluje doplnění textu v usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
z 3.11.2014 v bodu 5/1/2014 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva ZO o větu: „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO se
sčítají“.

9/6/2015 Svazek Cyklostezka - převody majetku, zpráva revizní komise
ZO
a) schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem Svazku obcí
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na členské obce svazku dle seznamu
nemovitostí v příloze 8 zápisu zastupitelstva obce,
b) schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem mezi
Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a Obcí Hodslavice,
c) bere na vědomí zprávu revizní komise Svazku o výsledcích hospodaření Svazku
obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2013 a 2014 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014,
10/6/2015 Diskuse
ZO
a) bere na vědomí žádost p. Šichové a pověřuje starostku obce zajištěním stanoviska
k žádosti o zábradlí podél chodníku od ZŠ k obchodu Hruška od dopravního oddělení
Policie ČR,
b) bere na vědomí informaci Moravskoslezského kraje ke kotlíkové dotaci.

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

……………………………
Martin Repta
místostarosta

