Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
10.12.2015
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/7/2015 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce.
2/7/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš - předseda,
RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Alena Kulíšková – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Michal Pavelka, Ing. Milan Váhala,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/7/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce.
4/7/2015 Usnesení rady obce č. 20 - 25
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 20 - 25.
5/7/2015 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích.
6/7/2015 Výstavba sociálního bydlení, ordinace
ZO
a) bere na vědomí vypracování nákladové a objemové studie na stavební úpravy
budovy čp. 161 (Obecní dům) a umístění nové budovy na pozemku parc. č. 146
v k. ú. Hodslavice,
b) schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Obecního domu
čp. 161 a energetického posouzení této budovy do částky 300 000 Kč.
7/7/2015 Plnění rozpočtu 1- 11/2015
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2015.
8/7/2015 Rozpočtové opatření č. 4
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech o
+ 2 835 000 Kč,

navýšení ve výdajích o
financování

+ 2 148 000 Kč,
- 687 000 Kč,

b) schvaluje rozpočtový výhled 2016 – 2020.
9/7/2015 Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č.5
ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 5 v neomezeném
rozsahu.
10/7/2015 Rozpočtové provizorium na rok 2016
ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016: příjmy dle skutečnosti, čerpání
výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2015, úhradu investičních
a neinvestičních výdajů ze smluv uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci Základní a mateřské škole Františka Palackého
Hodslavice do schválení rozpočtu 2016 ve výši 250 000 Kč měsíčně a úhradu
nákladů na vypracování projektové dokumentace a energetického posouzení
budovy čp. 161 (Obecní dům) do výše 300 000 Kč.
11/7/2015 OZV poplatky za likvidaci komunálního odpadu
ZO
a) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
12/7/2015 Kotlíkové dotace - příspěvek obce
ZO
a) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje na spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci
operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010,
dále jen „Projekt“,
b) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
na území obce Hodslavice v roce 2016 poskytnutím dotace ve výši 5 % způsobilých
výdajů dílčího projektu každé fyzické osobě v rodinném domě (bytě) na území obce
Hodslavice (dle Základních pravidel „Projektu“), kterým bude zároveň poskytnuta
dotace Moravskoslezským krajem v roce 2016 se stanovením souhrnné maximální
výše poskytnutých dotací 200 000 Kč z rozpočtu obce v roce 2016,
c) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ v předloženém znění.
13/7/2015 Převody nemovitostí
ZO
a) schvaluje odkup parcely parc. č. 448/5 v k. ú. Hodslavice o výměře 198 m2, ostatní
plocha, za cenu 150 Kč za m2 od p. Ivany Palacké a p. Martiny Englezosové,
b) bere na vědomí informaci o možném odprodeji a směně parcel č. 130/2, 137/2 k. ú.
Hodslavice a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu doplněním materiálu
do dalšího zasedání zastupitelstva obce,

c) schvaluje koupi pozemků parcela č. 914, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba: Hodslavice čp. 233, rodinný dům, stavba stojí na pozemku pč. 914, včetně
součástí, které tvoří uvedená stavba a trvalé porosty a příslušenství, které tvoří
studna
a
parcela
č.
915,
ostatní
plocha,
jiná
plocha,
vše v k.ú. Hodslavice, obec Hodslavice, zapsané na listu vlastnictví č. 60000
vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
Katastrálního pracoviště Nový Jičín, za kupní cenu v maximální výši 100.000,- Kč,
d) pověřuje radu obce stanovením konečné kupní ceny pro podání nabídky
do výběrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
e) pověřuje starostku obce k podání nabídky do výběrového řízení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a k podpisu kupní smlouvy v případě, že
se Obec Hodslavice stane vítězem tohoto výběrového řízení.
14/7/2015 Termíny zasedání ZO na rok 2016
ZO
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva na rok 2016.
15/7/2015 Diskuse
ZO
a) bere na vědomí podněty pana Petra Prouska ze dne 10.12.2015 a pověřuje
místostarostu Bc. Martina Reptu odpovědí na jeho podněty.

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

_______________
Martin Repta
místostarosta

