
Usnesení 
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 16.2.2022 

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

1/16/2022  Schválení programu    
ZO 
a) schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
2/16/2022  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Tomáš Kohout – předseda, 
     Vlastimil Socha, DiS. a Ing. Veronika Hurtová členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka a Marcela Garčára,                    
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 
3/16/2022  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/16/2022  Usnesení rady obce č. 63 -66 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 63 - 66. 
 
 
5/16/2022  Plnění rozpočtu 1- 12/2021 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2021. 

 
 

6/16/2022  Plán investičních akcí na rok 2022, dotační zdroje  
ZO 
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2022 s vynětím investiční akce projekt VR FP – 

klubovna/kavárna FP, realizaci investičních akcí dle upraveného plánu a zahrnutí uvedených nákladů 
dle plánu do rozpočtu obce na rok 2022.  

 
 
7/16/2022  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2022  
ZO 
a) bere na vědomí žádosti o dotace na sportovní, kulturní a zájmovou činnost na rok 2022 od subjektů 

a spolků v obci a schvaluje celkovou částku 300 000,- Kč do rozpočtu na rok 2022, 
b) schvaluje poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Hodslavice ve výši 150 000,- Kč na renovaci 

dvou křížů v centru obce a Smlouvu o poskytnutí daru dle návrhu. 
 
 
8/16/2022  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, 

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33 282,- 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. 

 



 

9/16/2022  Rozpočet obce na rok 2022 
ZO 
a) schvaluje  rozpočet na rok 2022:  

příjmy  30 649 900,- Kč,   
výdaje  39 720 000,- Kč, 
financování              9 070 100,- Kč. 
 
 

10/16/2022  Odpadové hospodářství za rok 2021  
ZO 
a) bere na vědomí zprávu o hospodaření v oblasti odpadového hospodářství za rok 2021. 
 
 
11/16/2022  Zrušení neplatných OZV  
ZO  
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hodslavice, kterou se zrušují některé obecně    
     závazné vyhlášky obce Hodslavice, dle přílohy. 
 
 
12/16/2022  Převody majetku 
ZO 
a) zamítá bezúplatný převod pozemku parc. č. 749/3 v k. ú. Hodslavice o výměře 815 m2 od manželů J. 

a R. B., Hodslavice do vlastnictví Obce Hodslavice,  
b) bere na vědomí informaci pořizovatele územního plánu (ÚP) k žádostem o změnu ÚP. 
 
 
13/16/2022  Diskuze 
ZO 
a) pověřuje radu obce zjištěním možnosti změny užívání cyklostezky od dolního konce obce do 

Bludovic i pro chodce, 
b) bere na vědomí informaci o možnosti sepsání románu o Františku Palackého a Hodslavicích 

a schvaluje podporu jeho vzniku, 
c) pověřuje radu obce zjištěním nákladů provozování POŠTY PARTNER Obcí Hodslavice, 
d) pověřuje radu obce zjištěním možnosti omezením svícení v nočních hodinách v obci. 

 

 

 
 
 

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


