Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 10.12.2019
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/7/2019 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce.
2/7/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha, DiS. – předseda,
RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Petr Mokroš – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomíra Adama, Ing. Kamila Ondřejíka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/7/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce.
4/7/2019 Usnesení rady obce č. 18 - 22
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 18 - 22.
5/7/2019 Spolufinancování soc. služeb v rámci ORP
ZO
a) bere na vědomí projekt „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“ předložený
odborem sociálních věcí MěÚ Nový Jičín a návrh smlouvy o budoucí finanční
spolupráci,
b) zamítá spolufinancování péčových sociálních služeb v rámci ORP dle předložené
Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění
spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností ORP Nový Jičín".
6/7/2019 Plnění rozpočtu 1 - 11/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2019.
7/7/2019 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
b) schvaluje podání žádosti o podporu, s předfinancováním projektu „Vybudování
multimediální učebny a kabinetu“ v ZŠ F.P. Hodslavice v době realizace
a s financováním spoluúčasti ve výši 10 % v rámci 92. Výzvy IROP - Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony,

c) schvaluje Smlouvu – dohodu o spolupráci s Lesy České republiky, s.p., Hradec
Králové o zajištění přípravy a stavební úpravy vodního toku Zrzávka v rámci stavby
"Zrzávka v Hodslavicích I." dle návrhu,
d) schvaluje změnu projektu „Sociální bydlení v Hodslavicích“ s tím, že projekt se
omezí na úpravu objektu č.p. 213, objekt č.p. 78 se z projektu vyjme z důvodu
snížení způsobilých výdajů projektu.
8/7/2019 Rozpočtové opatření č. 6
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6:
snížení v příjmech
- 904 000,- Kč,
snížení ve výdajích
- 3 772 000,- Kč,
financování
2 868 000,- Kč.
9/7/2019 Pověření rady schválením rozpočtového opatření
ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 7 v neomezeném rozsahu,
b) pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření v omezeném rozsahu do
výše 300 000,- Kč v příjmech, ve výdajích a financování.
10/7/2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
ZO
a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 - příjmy dle skutečnosti,
čerpání výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2019, 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 2020 ve výši 300 000 Kč
měsíčně.
11/7/2019 Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2019, kterou se mění OZV č.
1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
ZO
a) schvaluje OZV č. 1/2019, kterou se provádí OZV č. 1/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Sazba poplatku pro poplatníka činí od 1.1.2020 540,- Kč.
12/7/2019 Územní plán - informace
ZO
a) bere na vědomí informace k územnímu plánu.
13/7/2019 Převody majetku
ZO
a) schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Hodslavice a O. M., Hodslavice a zmocňuje
starostku podpisem smlouvy. Touto smlouvou směňují smluvní strany pozemky tak,
že pozemek parc. čís. 1824 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 přijímá do
svého výlučného vlastnictví paní O. M. a část pozemku parc. čís. 150, označený
písm. d) o výměře 26 m2 přijímá do svého výlučného vlastnictví Obec Hodslavice.
Náklady spojené se sepsáním této smlouvy a se sepsáním návrhu na vklad uhradí

Obec Hodslavice, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí obě
smluvní strany stejným dílem, náklady spojené se vkladem do Katastru nemovitostí
uhradí Olga Muchová. Pozemky uvedené v článku III. mají pro tuto směnu stejnou
cenu.
b) bere na vědomí návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1676/1 o výměře 3 556 m2 od
paní H. K., Rudlice.
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