
Usnesení 
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 16.11.2021 

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

 
1/15/2021  Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/15/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS.  – předseda, 
    Tomáš Kohout, Martin Pospíšil  - členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Lubomíra Adama,                   

c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou. 
 
 

3/15/2021  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/15/2021  Usnesení rady obce č. 58-62 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 58 - 62. 
 
 

5/15/2021  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím, 
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „MEET PROSTOR“ – hřiště pro mládež 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, DT 
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku,  

c) bere na vědomí prezentaci grafického manuálu obce od Ing. Vojtěcha Hasalíka  a schvaluje 
realizaci projektu a zařazení do rozpočtu obce na rok 2022. 

 
 

6/15/2021  Participativní rozpočet na r. 2022  
ZO 
a) schvaluje zapojení participativního rozpočtu do rozpočtu obce na rok 2022, pověřuje radu obce 

stanovením Zásad participativního rozpočtu obce Hodslavice na rok 2022, návrhu stanovení 
částky celkové alokace a limitu pro jeden projekt. 
 

 

7/15/2021  Obecně závazná vyhláška obce Hodslavice č. 1/2021 o místním poplatku  
                   za obecní systém odpadového hospodářství 
ZO 
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hodslavice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. 
 
 

8/15/2021  Plnění rozpočtu 1 - 10/2021 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až říjen 2021. 
 
 

9/15/2021  Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024, rozpočtové opatření č. 6 
ZO 
a) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024, 



b) schvaluje rozpočtové opatření č. 6: 
snížení v příjmech 1 593 000,- Kč,  
snížení ve výdajích 1 019 000,- Kč, 
financování    574 000,- Kč. 
 

 

10/15/2021  Rozpočtové provizorium na rok 2022 
ZO  
a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 - příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 

1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2021, 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 2022 ve 
výši 300 000 Kč měsíčně. 

 
 

11/15/2021  Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č. 7 
ZO 

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 7 v neomezeném rozsahu a 
úpravou smluvního závazku o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Fr. 
Palackého Hodslavice, p. o.. 

 
 

12/15/2021  Poskytnutí kotlíkových půjček a dodatky smluv 
ZO 
a) schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) 

č.1/2020 až 10/2020 dle Programu pro poskytování NFV. 
 
 

13/15/2021  Spolufinancování kotlíkových dotací ve 4. výzvě  
ZO 
a) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje na spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ realizovaného v rámci operačního 
programu Životní prostředí 2021 - 2027, dále jen „Projekt“, 

b) schvaluje spolufinancování nových kotlíkových dotací v rámci připravované 4. výzvy 
z rozpočtu obce, a to částkou 7 500 Kč na každou úspěšnou žádost, podanou vlastníky rodinného 
domu v obci, celkově však maximálně 300 000 Kč, 

c) schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hodslavice“ pro „Projekt“ 
v předloženém znění. 

 
 

14/15/2021  Vstup do SMS, ukončení členství v SMO ČR  
ZO 
a) schvaluje přistoupení Obce Hodslavice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 

a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky ke dni 1.1.2022 a 

b) ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání 
zastupitelstva obce, 

c) schvaluje ukončení členství Obce Hodslavice v Svazu měst a obcí ČR ke dni 31.12.2021. 
 
 

15/15/2021  Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1267/1 v k. ú. Hodslavice. 

 
 
 

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


