Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 25.4.2019
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/4/2019 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce.
2/4/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Lenka Burianová – předsedkyně,
Lukáš Sulovský, DiS. a Zdenek Plešek – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamil Ondřejík, Tomáš Kohout,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/4/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí upozornění Pohřební služby Karel Reček Frenštát p.R. k výsadbě
stromů v těsné blízkosti hrobových míst.
4/4/2019 Usnesení rady obce č. 8 - 11
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 8 - 11.
5/4/2019 Plnění rozpočtu 1- 3/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2019.
6/4/2019 Rozpočtové opatření č. 1
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech
1 843 000 Kč,
navýšení ve výdajích 1 369 000 Kč,
financování
474 000 Kč,
b) bere na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP ČR na akci
„Odkanalizování obce Hodslavice“ id.č. 115D312010189 ze dne 14.3.2019,
c) schvaluje Smlouvu č. 17000171 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, kterou SFŽP poskytuje zápůjčku Obci Hodslavice ve výši
28,11 %, tj. 42 522 924,97 Kč celkových způsobilých výdajů akce „Odkanalizování
obce Hodslavice“.
7/4/2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2018 – souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.

8/4/2019 Účetní závěrka Obce Hodslavice
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018 a převod hospodářského výsledku na účet 432.
9/4/2019 Dotace na rekonstrukci bytů z MMR ČR
ZO
a) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytů v objektech čp. 213, 400, 78
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Výstavba.
10/4/ 2019 DSO SOMPO – Závěrečný účet za rok 2018
ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016 za rok 2018.
11/4/ 2019 Převody majetku
ZO
a) zamítá žádost p. R. B., bytem Hodslavice o odkoupení obecního pozemku parc. č.
1074 v k. ú. Hodslavice.
12/4/2019 Diskuze
ZO
a) bere na vědomí návrh na zakoupení kelímků trvalých místo jednorázových 1 000 ks
za cca 28 000 Kč,
b) schvaluje nákup 1 000 ks vratných kelímků na obecní akce a jejich zapůjčení
spolkům.
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