
Usnesení 
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 4.5.2022 

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

 
 
 

1/17/2022  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
2/17/2022  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Kudělka, DiS.  – předseda, 
    Tomáš Kohout a Vlastimil Socha, DiS. – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka a Lubomíra Adama,                                        
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 
3/17/2022  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/17/2022  Usnesení rady obce č. 67 - 71 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 67 – 71. 
 
 
5/17/2022  Informace k investičním akcím  
ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím, 
b) schvaluje změnu č. 1 schválených investičních akcí na rok 2022 dle přílohy č. 1, 
c) schvaluje poskytnutí daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Hodslavice ve 

výši 100 000,- Kč na opravu plotu kolem evangelické fary a smlouvu o poskytnutí daru. 
 

 
6/17/2022  Kotlíkové dotace, smlouva o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s MSK 
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hodslavice Moravskoslezskému kraji ke 

spolufinancování projektu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 s názvem 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v maximální výši 300 000 Kč 
(7 500 Kč/dílčí projekt konečného uživatele – vlastníka nemovitosti v obci) a uzavření 
veřejnoprávní „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hodslavice“ 
s Moravskoslezským krajem dle návrhu. 

 
 
7/17/2022  Plnění rozpočtu 1 – 4 /2022 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1- 4/2022. 
 
 
 



8/17/2022  Rozpočtové opatření č. 2 (rozpočtová změna) 
ZO 
a) schvaluje  
rozpočtové opatření č. 2: 
navýšení v příjmech     648 000 Kč,  
navýšení ve výdajích  1 280 000 Kč, 
financování                    632 000 Kč. 
 
 
9/17/2022  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 
ZO  
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2021 – souhlas s celoročním hospodařením 

bez výhrad.  
 
 
10/17/2022  Účetní závěrka Obce Hodslavice 
ZO  
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021  

a převod hospodářského výsledku na účet 432.  
 
 
11/17/2022  Plán financování obnovy 
ZO  
a) bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného na rok 2021. 

 
 
12/17/2022  Převod do Fondu financování a obnovy vodovodu 
ZO  
a) schvaluje převod finančních prostředků ve výši  922 598,48 Kč do „Fondu financování 

a obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“,  
b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši  82 573,36 Kč Městu Nový Jičín, 
c) schvaluje převod finančních prostředků ve výši odpisů 214 122 Kč do Fondu financování 

a obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník na fond s analytikou kanalizace 
a finanční prostředky ve výši 275 878 Kč z běžného účtu. 
 

 
13/17/2022  Převody majetku 
ZO 
a)  schvaluje Směnnou smlouvu č. 2001S22/56 mezi Českou republikou –   

  Státním  pozemkovým úřadem Praha 3 – Žižkov o směně pozemků parc.č . 1805 a 1543/11  
  v k.ú. Hodslavice,  

b)  neschvaluje prodej pozemků parc. č. 1843/1 o výměře 1173 m2 v k.ú. Nový Jičín-Straník 
a parc.č. 1708/1 o výměře 1848 m2 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví Obce Hodslavice p. Vl.R., 
Hodslavice. 

 

14/17/2022  Územní plán obce Hodslavice 
ZO 
a) schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona 
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu (ÚP) 
Hodslavice, podle návrhu manželů J. a R. B., bytem Hodslavice, týkající se změny způsobu 
využití u pozemků parc.č. 757/1, 757/2, 758/1, 760/1, 760/2,760/3 v k.ú. Hodslavice, kde je 
požadováno vymezení plochy za účelem výstavby rodinných domů a zastupitelstvo obce 



podmiňuje pořízení změny územního plánu obce Hodslavice úhradou veškerých nákladů 
s pořízením změny ÚP, 

b) neschvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona 
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu 
Hodslavice, podle návrhu p. M. P., bytem Nový Jičín, Riegrova, týkající se změny způsobu 
využití u pozemku parc.č. 1787/71 v k.ú. Hodslavice, kde je požadováno vymezení plochy za 
účelem výstavby rodinného domu a zastupitelstvo obce podmiňuje pořízení změny územního 
plánu obce Hodslavice úhradou veškerých nákladů s pořízením změny ÚP, 

c) schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona 
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu 
Hodslavice, podle návrhu p. T. D., bytem Hodslavice, týkající se změny způsobu využití 
u části pozemku parc.č. 1490/22 v k.ú. Hodslavice, kde je požadováno vymezení plochy za 
účelem výstavby rodinného domu a zastupitelstvo obce podmiňuje pořízení změny územního 
plánu obce Hodslavice úhradou veškerých nákladů s pořízením změny ÚP. 
 

 
 
 
 
 

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


