
Usnesení 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 11. 12. 2018 
 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle 
pozdějších předpisů 
 
 
 
 

1/2/2018  Schválení programu 
ZO  

a) schvaluje program (pořad jednání) 2. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/2/2018  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 

a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Lenka Burianová – předsedkyně, Ing. Veronika 
Hurtová a Vlastimil Socha, Dis. – členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka a Zdenka Pleška, 
c) určuje provedením zápisu: Elišku Janskou. 

 
 

3/2/2018  Kontrola usnesení předcházejícího ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 1. zasedání ZO - ustavujícího. 

 
 

4/2/2018  Usnesení rady obce č.  1 - 3  
ZO 

a)  bere na vědomí usnesení rady obce č. 1 – 3. 
 
 

5/2/2018  Investiční akce obce 
ZO 

a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí, 
b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na akci „Obnova školního hřiště 

Hodslavice“ ve výzvě č. 1/2019/117D821 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
MMR ČR v rámci dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, 

c) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na akci „Rekonstrukce sociálního 
zázemí hasičské zbrojnice SDH Hodslavice“ ve výzvě č. 1/2019/117D821 z podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR v rámci dotačního titulu  
117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 

 
 

6/2/2018  Plnění rozpočtu 1 – 11/2018 
ZO 

a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2018.    
 
 

7/2/2018  Rozpočtové opatření č. 5 
ZO 

a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5:  
navýšení  v příjmech o 2 268 000 Kč, 
snížení ve výdajích   o 7 225 000 Kč, 
financování                  9 493 000Kč. 
 



8/2/2018  Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření č. 6 
ZO 

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném rozsahu.    
 
 
9/2/2018  Rozpočtové provizorium na rok 2019 
ZO 

a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 - příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 
měsíčně upraveného rozpočtu 2018, 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 2019 
ve výši 200 000 Kč měsíčně. 
 
 

10/2/2018  Zpráva kontrolního výboru 
ZO 

a) bere na vědomí plán práce a kontrol kontrolního výboru Obce Hodslavice. 
 
 
11/2/2018  Termíny zasedání ZO na rok 2019 
ZO 

a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019. 
 
 

12/2/2018  Diskuze 
ZO 

a) bere na vědomí tíživou životní situaci p. M.R. a navrhuje řešit v součinnosti se sociální 
komisí a zvážit dovoz suchého topiva v zimním období. 

 

 
 
 
 
 
_________________________     ______________________ 
     Mgr. Pavla Adamcová                Ing. Jan Kudělka 

      starostka                                 místostarosta 


