
Usnesení 
ze 14 zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 17.8.2021 

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

 
 

1/14/2021  Schválení programu 
ZO 
a) schvaluje program jednání 14 zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
2/14/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS. – předseda, 
     Martin Pospíšil, RNDr. Jitka Hanzelková – členové, 

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

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 
3/14/2021  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/14/2021  Usnesení rady obce č. 53 - 57 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 53 – 57. 
 
 
5/14/2021  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím, 
b) schvaluje investiční záměr: SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterým se v rámci Programu č. 162 51 

Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na 
financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 
10%, max. však do výše 100 000,-Kč a veřejnoprávní smlouvu dle návrhu, 

c) pověřuje starostku obce dojednáním podmínek spolupráce s Městem Nový Jičín na zavedení 
radarového měření rychlosti v obci Hodslavice. 

 
 
6/14/2021  Kotlíkové dotace, spoluúčast obce 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za 

účelem 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. 

 
 
7/14/2021  Plnění rozpočtu 1 - 7/2021 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až červenec 2021. 
 



8/14/2021  Rozpočtové opatření č. 3 
ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3: 

navýšení v příjmech   847 000,-Kč,  
navýšení ve výdajích   184 000,-Kč, 
financování    663 000,-Kč. 

 
 
9/14/2021  Nový Územní plán obce 
ZO  
a) bere na vědomí informaci o průběhu projednání návrhu Územního plánu Hodslavice dle 

předložené důvodové zprávy,  
b) konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), že Územní plán Hodslavice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, 

c) rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, o námitkách ve smyslu kap. 4.2. a 4.2._op odůvodnění Územního 
plánu Hodslavice, části zpracované pořizovatelem, jež je nedílnou součástí předložené 
přílohy, 

d) vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a za použití ustanovení 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů a dále za použití 
ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, Územní plán Hodslavice, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán jako 
příloha. 

 
 
10/14/2021  Evaluace Strategického rozvojového plánu obce 
ZO  
a) schvaluje Strategický rozvojový plán obce Hodslavice na roky 2013 – 2028 ve znění evaluace 

a aktualizace 2021. 
 
 
11/14/2021  Odpady – stanovení systému sběru a likvidace odpadů v obci 
ZO  
a) schvaluje ponechání systému sběru odpadu v současném stavu a od 1.1.2022 zavedení 

místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (§ 10d odst. 1 písm. b/ zákona 
o místním poplatku), ve spolupráci s komisí pro životní prostředí bude vypracována obecně 
závazná vyhláška dle nového zákona o odpadech. 

 
 
12/14/2021  DSO Cyklostezka – závěrečný účet za rok 2020 
ZO  
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 

2020 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh. 
 
 
13/14/2021  Převody majetku  
ZO  
a) neschvaluje záměr směny části pozemku parc. č.130/2 v majetku Obce Hodslavice o velikosti 
     cca 100 m2 za část pozemku parc. č. 137/2 o velikosti cca 10 m2 v k.ú. Hodslavice a pověřuje 



     radu obce dojednáním podmínek směny částí pozemků s žadateli manž. L. a P. P., 
     Hodslavice, 
b) zamítá odprodej části pozemku parc. č. 130/2 a pozemku parc. č. 146 v k.ú. Hodslavice  
     žadateli T. M., Hodslavice. 

 
 

14/14/2021  Návrh nových stanov Společenství vlastníků pro dům č. p. 78 
a) Zastupitelstvo Obce Hodslavice, které je členem Společenství vlastníků pro dům č. p. 78 se 

sídlem Hodslavice č. p. 78, PSČ 742 71, IČ 28651413, zapsané v rejstříku společenství 
vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle S, vložce číslo 7215, 
schvaluje změnu obsahu stanov tohoto společenství vlastníků tak, že schvaluje přijetí úplného 
znění stanov. Návrh úplného znění stanov tvoří přílohu tohoto usnesení. Zároveň 
zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce ing. Jana Kudělku, aby se za Obec 
Hodslavice účastnil a hlasoval na zasedání shromáždění shora uvedeného společenství 
vlastníků, které schválí shora uvedenou změnu obsahu stanov a odvolá a zvolí předsedu 
společenství vlastníků. Ing. Jan Kudělka je oprávněn vykonávat na tomto zasedání 
shromáždění všechna práva člena společenství. 

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

 
 


