Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 21. 2. 2019
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle pozdějších
předpisů
1/3/2019 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program (pořad jednání) 3. zasedání zastupitelstva obce.
2/3/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS. – předseda,
Ing. Veronika Hurtová a Mgr. Petr Mokroš – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamil Ondřejík a Lubomír Adam,
c) určuje provedením zápisu: Elišku Janskou.
3/3/2019 Kontrola usnesení předcházejícího
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 2. zasedání ZO.
4/3/2019 Usnesení rady obce č. 4 - 7
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 4 – 7.
5/3/2019 Plnění rozpočtu 1 – 12/2018
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2018.
6/3/2019 Plán investičních akcí na rok 2019, dotační zdroje
ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2019 dle přílohy č. 6, realizaci investičních akcí dle plánu
a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2019.
7/3/2019 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2019
ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost a darů pro subjekty
a spolky v obci v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,
b) schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům a subjektům dle přílohy č. 7
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
8/3/2019 Kotlíkové dotace, 2. a 3. výzva
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného
příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu,

b) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje na spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní
prostředí, dále jen „Projekt“,
c) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území obce
Hodslavice poskytnutím dotace ve výši 7 500 Kč každé fyzické osobě v rodinném domě (bytě) na
území obce Hodslavice dle Základních pravidel „Projektu“, které bude zároveň poskytnuta dotace
Moravskoslezským krajem na celou dobu trvání projektu,
d) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“ s Moravskoslezským krajem,
e) schvaluje v případě zájmu občanů, podání žádosti o poskytnutí podpory „Kotlíkové půjčky“ dle Výzvy
č. 1/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v domácnostech.
9/3/2019 Ekonomické vyhodnocení provozování vodovodu za rok 2018, převod finančních prostředků
na fond financování a obnovy vodovodu
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti vodního hospodářství za
rok 2018,
b) bere na vědomí provedení kontroly Specializovaného finančního úřadu na úseku dodržování
ustanovení zákona č.526/1990 Sb., o cenách a navazujících cenových předpisů, při sjednávání
a uplatnění cen dodávek pitné vody dodávané ze Skupinového vodovodu Hodslavice- Straník, dle
protokolu o kontrole,
c) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 636 464,25 Kč do „Fondu financování a obnovy
Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“,
d) schvaluje cenu vodného Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník od 1.1.2019
ve výši 28 Kč + DPH.
10/3/2019 Rozpočet na rok 2019
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2019:
příjmy
91 753 000 Kč,
výdaje
118 722 000 Kč,
financování
26 969 000 Kč.
11/3/2019 Jmenování zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a.s.
ZO
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice
u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Ing. Jana Kudělku, nar. 7.11.1984, bytem Hodslavice čp. 5,
b) delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem
akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo
náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 30.9.2022,
c) zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho
jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Mgr. Pavle Adamcové, nar. 25.9.1967, bytem
Hodslavice čp. 269.

12/3/2019 Odpadové hospodářství za rok 2018
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti odpadového hospodářství
za rok 2018.
13/3/2019 Převody majetku
ZO
a) schvaluje bezúplatný převod obecního majetku „Varovný a vyrozumívací systém Životice „ inv. č. 835,
„Varovný a vyrozumívací systém obce Šenov“ inv. č. 837, „Varovný a vyrozumívací systém Veřovice“
inv. č. 834, do vlastnictví nabyvatelů: Obec Životice u Nového Jičína, Obec Šenov u Nového Jičína
a Obec Veřovice“,
b) schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Obcí Životice u Nového Jičína, s Obcí Šenov
u Nového Jičína a s Obcí Veřovice,
c) schvaluje prodej části obecního majetku koryta vodního toku Stranický potok tj. nově vzniklých
pozemků parc. č. 1724/34 vodní plocha, o výměře 141 m2, parc. č. 1724/37 vodní plocha, o výměře 17
m2, parc. č. 1724/38 vodní plocha, o výměře 109 m2 vše v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce
Hodslavice dle geometrického plánu 891-9/2018 za dohodnutou cenu 8 370 Kč a Kupní smlouvu mezi
Obcí Hodslavice a Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, s podmínkou, že veškeré náklady
spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
14/3/2019 Diskuze
ZO
a) bere na vědomí žádost občanů o schválení obecně závazné vyhlášky (OZV) k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem zvířat a pověřuje radu obce přípravou znění OZV
na další zasedání zastupitelstva obce.
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