
 
Usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 20.8.2020 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

1/10/2020  Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/10/2020  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Vlastimil Socha, DiS.  – předseda, 
     Martin Pospíšil a Ondřej Kudělka, DiS. - členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing. Kamila Ondřejíka,                   

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/10/2020  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/10/2020  Usnesení rady obce č. 33 - 37 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 33 - 37. 
 
 

5/10/2020  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím. 
 
 

6/10/2020  Plnění rozpočtu 1 - 7/2020 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až červenec 2020. 
 
 

7/10/2020  Úvěr na investiční akce 
ZO 
a) schvaluje přijetí úvěru ve výši 5 000 000,- Kč se splatností 12/2025 a smlouvu o úvěru č. 

0632977119 s Českou spořitelnou a.s. 
 
 

8/10/2020  Rozpočtové opatření č. 2 
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 

snížení v příjmech - 1 458 000,- Kč,  
snížení ve výdajích            - 644 000,- Kč, 
financování                            814 000,- Kč. 
 

 

9/10/2020  Informace kalkulace stočného 
ZO  
a) schvaluje cenu stočného od 1.9.2020 ve výši  29,- Kč/m3 s DPH.  
 
 



10/10/2020  Kotlíkové dotace spoluúčast obce 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.500,00 Kč (slovy Sedmtisícpětset korun českých) 

z rozpočtu Obce Hodslavice  Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 
a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle 
návrhu, 

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.500,00 Kč (slovy Dvacetdvatisícpětset korun českých)  
z rozpočtu Obce Hodslavice Moravskoslezskému kraji účelově určenou na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638  
a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle 
návrhu. 

 
 

11/10/2020  Poskytnutí kotlíkových půjček a dotace MSK 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 

NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Jakubu Kašparovi, ve 
výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 42020, 

b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Pavlu Heraltovi, ve výši 
200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 52020, 

c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Libuši Jaškové, ve výši 
150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 62020. 

 
 

12/10/2020  Převody majetku  
ZO 
a) bere na vědomí informaci o směně pozemků v Hodslavicích u čp. 213 s manž. Š., 

b) zamítá prodej pozemku parc. č. 378 v k.ú. Hodslavice manželům K., Hodslavice 125. 
 
 

13/10/2020  Diskuse 

ZO 
a) schvaluje čerpání do výše 10 000,- Kč spolku Žijeme! na akci Sochy u lesa z položky kultura. 

 

 

  

     ......................................................       ........................................... 
               Mgr. Pavla Adamcová                         Ing. Jan Kudělka 
                       starostka obce                           místostarosta 
 


