
 
Usnesení 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 19.11.2020 
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

1/11/2020  Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/11/2020  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS. předseda, 

Ondřej Kudělka, DiS. a Martin Pospíšil - členové, 

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

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/11/2020  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/11/2020  Usnesení rady obce č. 38 - 41 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 38 - 41. 
 
 

5/11/2020  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím. 
 
 

6/11/2020  Plnění rozpočtu 1 - 10/2020 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až říjen 2020. 
 
 

7/11/2020  Rozpočtové opatření č. 5 
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5: 

navýšení v příjmech  253 000,- Kč,  
navýšení ve výdajích     3 266 000,- Kč, 
financování             3 013 000,- Kč.           
     
 

8/11/2020  Rozpočtové provizorium na rok 2021 
ZO 
a)  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 - příjmy dle skutečnosti, čerpání 
výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2020, úhradu plné výše investičních a neinvestičních 
výdajů ze smluv uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční příspěvek příspěvkové 
organizaci Základní škole a mateřské škole Františka Palackého Hodslavice do schválení 
rozpočtu 2021 ve výši 300 000 Kč měsíčně. Čerpání úvěru do výše 2 mil. Kč v případě vzniku 
platební neschopnosti z důvodu neobdržení plánovaných daňových a dotačních příjmů obce. 
 
 



9/11/2020  Pověření rady schválením rozpočtového opatření č. 6 
ZO 
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném rozsahu. 
 
 

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

NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Daniele Turanské, ve 
výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 7/2020, 

b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Zdeňku Rýdelovi, ve 
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 8/2020, 

c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Michalu Kurowskému, 
ve výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 9/2020, 

d) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování 
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Růženě Holeňové, ve 
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 10/2020. 

 
 

11/11/2020  Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a DSO 
SOMPO 2016 za rok 2019  
ZO 
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 

2019 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh, 

b) bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019, vč. 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 
2019 v souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. 

 
 

12/11/2020  Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje směnu pozemku parc. čís. 208/4 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Hodslavice 

za část pozemku parc. č. 215 zahrada – díl označený písm. „c“ o výměře 5 m2 mezi Obcí 
Hodslavice a Ing. Z. B., bytem Bílovec, dle GP čís. 1006-112/2020 vyhotoveného Ing. 
Filipem Nippertem. Obec Hodslavice hradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a podáním 
návrhu na vklad. Tato směna je v obecním zájmu – z důvodu zajištění přístupnosti k budově 
č.p. 213 v majetku Obce Hodslavice, 

b) schvaluje směnu pozemku parc. čís. 218 zast. pl. – díl označený písm. „b“ o výměře 32 m2 za 
část pozemku parc. čís. 217 zahrada – díl označený písm. „a“ o výměře 13 m2 mezi Obcí 
Hodslavice a manžely Ing. I. a Ing. J. Š., bytem Hodslavice, dle GP čís. 1006-112/2020 
vyhotoveného Ing. Filipem Nippertem. Manželé Š. uhradí pořízení geometrického plánu, 
Obec Hodslavice hradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a podáním návrhu na vklad. 
Tato směna je v obecním zájmu – z důvodu zajištění přístupnosti k budově č.p. 213 v majetku 
Obce Hodslavice.  

 
 

 

 

      __________________      _______________ 
      Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Jan Kudělka 
                starostka            místostarosta 


