
Usnesení  
z 9. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

28.4.2016 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  

 
1/9/2016  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce.  
 
2/9/2016  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Michal Pavelka - předseda, 

Zdenek Plešek, Ing. Milan Váhala – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martina Holubová, Ing. Jaroslav Ježek, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.  

 
3/9/2016  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/9/2016  Usnesení rady obce č. 30 - 33 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 30, 31, 32, 33. 
 
5/9/2016  Plnění rozpočtu 1-3/2016 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2016. 
 
6/9/2016  Rozpočtové opatření č. 1 
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1: 

  navýšení v příjmech  916 150 Kč, 
  navýšení ve výdajích 916 150 Kč. 
 

7/9/2016  Rozpočtový výhled 2017-2020 
ZO 
a) schvaluje rozpočtový výhled 2017-2020. 
 
8/9/2016  Závěrečný účet obce za rok 2015 
ZO 
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2015 – souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 
 
9/9/2016  Účetní závěrka obce za rok 2015 
ZO 
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2015 a převod hospodářského výsledku na účet 432. 



 
10/9/2016  Vodovod – vyúčtování vodného a stočného 
ZO 
a) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné pro Skupinový vodovod Hodslavice - 
Straník za kalendářní rok 2015. 

 
11/9/2016  Kotlíkové dotace – dodatek smlouvy s Moravskoslezským krajem 
ZO 
a) schvaluje možnost vyplacení spolufinancovaní kotlíkové dotace obcí ve výši 5 % 

způsobilých výdajů dílčího projektu z rozpočtu roku 2017 žadateli, který splnil 
dotační podmínky stanovené ve výzvě r. 2016 a MSK poskytl dotaci až v 2017. 
Potřebné finanční prostředky do stanovené maximální výše 200 000 Kč 
poskytnutých dotací ve výzvě r. 2016, budou přesunuty do rozpočtu pro rok 2017, 

b) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji“ mezi Obcí Hodslavice a Moravskoslezským 
krajem ze dne 18.1.2016, v předloženém znění. 

 
12/9/2016  Diskuze 
ZO 
a) pověřuje starostku obce projednáním na radě svazku Cyklostezka Nový Jičín – 
Hostašovice instalaci zábran u lesních a polních komunikací bránících vjezdu 
motorových vozidel na cyklostezku, 
b) bere na vědomí získání dotace z Moravskoslezského kraje na projekt „Palackého 
pamětní knihovna“ v maximální možné výši 300 000 Kč. 
 
 
 
 
__________________      _________________ 
Mgr. Pavla Adamcová Bc. Martin Repta 
 starostka obce    místostarosta  
 


