
Usnesení 
ze 13 zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 26.5.2021 

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

1/13/2021   Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 13 zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/13/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Veronika Hurtová – předsedkyně, 
    Tomáš Kohout, Ondřej Kudělka, DiS. – členové, 

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

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/13/2021  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/13/2021  Usnesení rady obce č. 48 - 52 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 48 – 52. 
 
 

5/13/2021  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím, 
b) schvaluje návratnou finanční výpomoc Základní škole a mateřské škole Františka Palackého 

Hodslavice, příspěvkové organizaci ve výši 5 milionů Kč se splatností do 31.12.2021. 
 
 

6/13/2021  Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ 
a) schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Františka Palackého 

Hodslavice, příspěvkové organizaci dle přílohy. 
 
 

7/13/2021  Dodatek směrnice o sociálním fondu 
a) schvaluje Vnitřní předpis č.1/2021, kterým se stanovují podmínky poskytování příspěvku na 

stravování pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce dle přílohy. 
 
 

8/13/2021  Poskytnutí kotlíkových půjček 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV 

„Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a smlouvy o poskytnutí NFV dle tabulky 
žadatelům: 

 

  Jméno Schválená výše 
dotace (Kč) smlouva č. 

1. L.P. 150 000,00 11/2021 

2. P.P. 150 000,00 12/2021 

3. J.K. 150 000,00 13/2021 



4. D.M. 150 000,00 14/2021 

5. P.J. 150 000,00 15/2021 

6. J.K. 150 000,00 16/2021 

7. P.L. 200 000,00 17/2021 

8. P.K. 200 000,00 18/2021 

9. P.L. 200 000,00 19/2021 

10. P.H. 200 000,00 20/2021 
 
 
 

9/13/2021  Plnění rozpočtu 1 - 4/2021 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až duben 2021. 
 
 

10/13/2021  Rozpočtové opatření č. 1 
ZO 
a) schvaluje čerpání úvěru schváleného a přijatého v roce 2020 č. smlouvy 0632977119 do výše 

2 miliony Kč, 
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 1: 

navýšení v příjmech 5 430 000,- Kč,  
navýšení ve výdajích 6 555 000,- Kč, 
financování  1 125 000,- Kč. 

 
 

11/13/2021  Závěrečný účet obce za rok 2020 
ZO  
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2020 – souhlas s celoročním hospodařením bez 

výhrad.  
 
 

12/13/2021  Účetní závěrka Obce Hodslavice 
ZO  
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020  

a převod hospodářského výsledku na účet 432.  
 
 

13/13/2021  Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 
ZO  
a) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za 

kalendářní rok 2020, 
b) schvaluje plán financování a obnovy dle přílohy. 

 
 

14/13/2021  Fond financování a obnovy vodovodu - převody 
ZO  
a) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 245 052,22 Kč do „Fondu financování a obnovy 

Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“,  
b) schvaluje převod finančních prostředků z „Fondu financování a obnovy Skupinového vodovodu 

Hodslavice – Straník“ ve výši 598 048,54 Kč Městu Nový Jičín a doporučuje Radě obce schválit 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování veřejného vodovodu ze dne 09.11.2011. 

 
 

15/13/2021  Vyřazení dlouhodobého investičního majetku  
ZO  
a) schvaluje vyřazení dlouhodobého investičního majetku dle přílohy. 



 
 

16/13/2021  Dobrovolný svazek obce Cyklostezka – zrušení, převod majetku na obce 
ZO  
a) schvaluje nabytí pozemků p. č. 1800/1, ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře  

21358 m2 a p. č. 1811/1, ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 26802 m2 v k. ú 
Hodslavice a se stavbou souvisejících movitých věcí z vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový 
Jičín – Hostašovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 72545691, jako 
převodce do vlastnictví Obce Hodslavice, a to bezúplatným převodem, 

b) schvaluje zrušení Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem Masarykovo 
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 72545691 s likvidací, 

c) bere na vědomí Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25.3.2021. 
 
 

17/13/2021  Převody majetku  
ZO  
a) schvaluje odkoupení pozemku parc. čís. 1562 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  

o výměře 3288 m2 v k. ú. Hodslavice od manželů J.J. a E.J., oba bytem Hodslavice za cenu 20,- 
Kč za m2, Obec Hodslavice hradí náklady spojené s převodem nemovitosti. 
 
 

18/13/2021  Volba přísedícího Okresního soudu v NJ 
ZO 
a) schvaluje do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pana Ing. S.B., bytem 

Hodslavice. 
 
 

19/13/2021  Diskuze 
ZO 

a) pověřuje Radu obce zpracováním konceptu řešení nebezpečných úseků na místních 
komunikacích, 

b) pověřuje Radu obce předložením návrhu rozšíření parkovacích míst u mateřské školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Jan Kudělka 
          starostka           místostarosta 
 


