
Usnesení 
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 18.2.2021 

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

 
1/12/2021  Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/12/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS. – předseda, 
    Martin Pospíšil a Tomáš Kohout - členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomír Adam, Ing. Kamil Ondřejík, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/12/2021  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/12/2021  Usnesení rady obce č. 42 - 47 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 42 - 47. 
 
 

5/12/2021  Plnění rozpočtu 1 - 12/2020 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2020. 

 
 

6/12/2021  Plán investičních akcí na rok 2021, dotační zdroje  
ZO 
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2021 dle přílohy č. 6, realizaci investičních akcí dle 

plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2021. 
 

 
 

7/12/2021  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2021  
ZO 
a) bere na vědomí žádosti o dotace na sportovní, kulturní a zájmovou činnost na rok 2021 od 

subjektů a spolků v obci a schvaluje celkovou částku 265 000 Kč do rozpočtu obce na rok 
2021. 

 
 

8/12/2021 Kotlíkové dotace, spoluúčast obce  
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji 

účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019 a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Hodslavice“ dle návrhu,  

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za 
účelem 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. 



 
 

9/12/2021  Rozpočet obce na rok 2021 
ZO 
a) schvaluje rozpočet na rok 2021:  

příjmy  41 549 000 Kč,  
výdaje  46 669 000 Kč, 
financování   5 120 000 Kč. 
 

 

10/12/2021  Spolufinancování hospodářských staveb 
ZO 
a) schvaluje Pravidla o spolufinancování vodohospodářských staveb dle přílohy č. 10. 
 
 

11/12/2021  Odpadové hospodářství za rok za rok 2020 
ZO 
a) bere na vědomí zprávu o hospodaření s odpady za rok 2020. 
 
 

12/12/2021  Kalkulace stočné 
ZO  
a) schvaluje cenu stočného od 1.1.2021  ve výši 26,37 Kč/m3 bez DPH a 29,01 Kč/m3 s DPH.  
 
 

13/12/2021  Převody majetku 
ZO 
a) schvaluje odkoupení části pozemku parc.čís. 517 zahrada v k.ú. Hodslavice o výměře 27 m2 

a části pozemku parc.čís. 516 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodslavice o výměře 29 m2 
od pana P. K., bytem Hodslavice za cenu 80,- Kč za m2, Obec Hodslavice hradí náklady 
spojené s pořízením geometrického plánu, sepsáním smlouvy a podáním návrhu na vklad, 

b) revokuje usnesení č.12/11/2020 část b), 
c) 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 Ing. J. Š., bytem Hodslavice, dle geometrického plánu čís. 1006-112/2020 
vyhotoveného Ing. F. N. Ing. J. 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. 

 
 

14/12/2021 
ZO  
a) schvaluje navržení kandidáta Ing. S. B. na přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně na 

období 2022 – 2026, 
b) schvaluje evaluaci strategického rozvojového plánu obce Hodslavice komunitním 

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


