Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 19.9.2019
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/6/2019 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce.
2/6/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Ondřej Kudělka, DiS. – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing. Lenku Burianovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/6/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce.
4/6/2019 Usnesení rady obce č. 15 - 17
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 15 - 17.
5/6/2019 Plnění rozpočtu 1- 8/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen 2019.
6/6/2019 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
b) schvaluje realizaci přípravy investiční akce „Energetické úspory SD Hodslavice
č.p.4“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.
7/6/2019 Rozpočtové opatření č. 4, čerpání ze sociálního fondu
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech
36 000 Kč,
navýšení ve výdajích
986 000 Kč,
financování
950 000 Kč,
b) schvaluje čerpání částek ze sociálního fondu obce uvolněným zastupitelům
v souladu s § 80 zákona o obcích, a to:
- příspěvek na stravování ve výši 40,- Kč za odpracovaný den,
- příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400,- Kč měsíčně,
- příspěvek na vstupenky na kulturní a sportovní akce ve výši do 2000,- Kč ročně.
Částky vyplacené do tohoto data schválení nepožaduje vrátit.

8/6/2019 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za
rok 2018
ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice
za rok 2018 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh.
9/6/2019 Pravidla pro zřizování nových domovních přípojek ke splaškové
kanalizaci
ZO
a) schvaluje pravidla pro zřizování domovních přípojek ke splaškové kanalizaci
v projektem řešeném území dle návrhu v příloze č. 1.
10/6/2019 Převody majetku
ZO
a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s M.B. a P.B., Nový Jičín na odkoupení
pozemku parcelní č. 802 o výměře 722 m2 (louka) v k. ú. Hodslavice do vlastnictví
Obce Hodslavice, dle návrhu a zmocňuje starostku podpisem smlouvy,
b) zamítá záměr odkoupení pozemku společnosti Zenergo v k.ú. Straník.
11/6/2019 Diskuze
ZO
a) bere na vědomí informaci starostky o návrhu Dohody o spolupráci s Lesy ČR, s.p.,
Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek při přípravě a realizaci stavby
„Zrzávka v Hodslavicích I.“ a o úmyslu nejdříve nechat vypracovat znalecký posudek,
poté předložit k projednání investiční komisi,
b) bere na vědomí informaci o neúnosné situaci s překopy hlavní silnice - na některých
místech chybí dopravní značení snížení rychlosti na 30 km/hod.
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