
Usnesení 
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 20.6.2019 

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

 
 

1/5/2019  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/5/2019  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Lenka Burianová  – předsedkyně, 
    Lukáš Sulovský, DiS. a Marcel Garčár – členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomíra Adama, Ing. Kamila Ondřejíka, 

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/5/2019  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/5/2019  Usnesení rady obce č. 12 - 14 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 12 - 14. 
 
 

5/5/2019  Plnění rozpočtu 1- 5/2019 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2019. 
 
 

6/5/2019  Rozpočtové opatření č. 2 
ZO 
a) schvaluje realizaci investiční akce „Obnova školního hřiště Hodslavice“ a přijetí  

  dotace na tuto akci v rámci výzvy č. 1/2019/117D821 z podprogramu Podpora 
  obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy  
  sportovní infrastruktury, 

b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 
  navýšení v příjmech 5 240 000 Kč, 

    navýšení ve výdajích 7 434 000 Kč, 
    financování  2 194 000 Kč. 
 
 

7/5/2019  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 
ZO 
a) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024. 
 
 

8/5/2019   Pověření rady obce provedením rozpočtového opatření v případě dotace  
ZO 
a) pověřuje radu obce v případě přijetí dotace, schválením rozpočtového opatření 

v příjmech a ve výdajích. 
 
 



9/4/2019  Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s p. L.T., Hodslavice, o odkoupení části 

pozemku parc.č.795, ostatní plocha v k.ú. Hodslavice, o výměře cca 50 m2 dle návrhu, 

b) schvaluje odkoupení pozemku pac. č. 293/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Hodslavice, o výměře 39 m2 ve vlastnictví p. P.P., Hodslavice, za cenu 80 Kč/m2 
do vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do Katastru nemovitostí uhradí 
Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem smlouvy o koupi pozemku, 

c) schvaluje, že Obec Hodslavice nemá zájem o zakoupení majetku v souvislosti 
s připravovanou realizací spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích, 
parc. č. 73, výměra 128 m2, zahrada, zemědělský půdní fond a parc. č. 79, výměra 
638 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, oba  k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
 

10/5/2019  Diskuze 
ZO 
a) bere na vědomí pozvání pana senátora MUDr. Bc. Marka Hilšera, PhD. a pověřuje 

Ondřeje Kudělku, DiS. organizací této návštěvy. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Jan Kudělka 
          starostka           místostarosta 
 

 


