Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
25.2.2016
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1/8/2016 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce.
2/8/2016 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš - předseda,
RNDr. Jitka Hanzelková, Lukáš Sulovský – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Zdenek Plešek, Dušan Býma,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/8/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce.
4/8/2016 Usnesení rady obce č. 26 – 29
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 26 - 29.
5/8/2016 Plán investičních akcí na rok 2016, dotační zdroje
ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2016 dle přílohy č. 5, realizaci investičních
akcí dle plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok
2016,
b) schvaluje nepřijetí dotace na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na projekt „Odkanalizování obce Hodslavice“ z „Programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2015“ Moravskoslezského kraje.
6/8/2016 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2016
ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací a darů pro subjekty a spolky v obci na
sportovní, kulturní a zájmovou činnost,
b) schvaluje začlenit částku 280 000 Kč na tyto výdaje do rozpočtu obce na rok
2016.
7/8/2016 Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu za r. 2015, převod
finančních prostředků na fond financování a obnovy vodovodu
ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –
Straník za rok 2015,
b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 757 017,76Kč do „Fondu
financování a obnovy skupinového vodovodu Hodslavice – Straník.

8/8/2016 Rozpočet na rok 2016
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2016:
příjmy
23 523 000,00 Kč,
výdaje
32 563 036,45 Kč,
financování
9 040 036,45 Kč.
9/8/2016 Odpadové hospodářství za rok 2015
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti
odpadového hospodářství za rok 2015.
10/8/2016 Převody majetku
ZO
a) zamítá vypsání záměru směny a prodeje obecního pozemku:
parc. č. 137/2, o výměře 6 m2 a parc. č. 130/2 o výměře 106 m2 a pověřuje
radu obce projednáním možnosti pronájmu části pozemku parc. č. 130/2
v k.ú. Hodslavice,
b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 824/1 v k.ú.
Hodslavice ve vlastnictví obce Hodslavice,
c) schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 208/1 v k.ú. Hodslavice o
velikosti cca 10m2 za cenu 80 Kč/m2 panu ing. Zdeňku Býmovi s tím, že úhradu
pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí uhradí žadatel.

11/8/2016 Diskuze
ZO
a) schvaluje, že v rámci budování Metropolitní optické sítě firmou 4M Rožnov s.r.o.
v obci Hodslavice, bude o umístění kamer rozhodovat zastupitelstvo obce.
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