
Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 20.2.2020 

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

 
 

1/8/2020  Schválení programu  
ZO 
a) schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/8/2020  Volba návrhové komise a ověřovatelů 
ZO 
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Veronika Hurtová – předsedkyně, 
    Ondřej Kudělka, DiS., Tomáš Kohout – členové, 

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Lubomíra Adama, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

3/8/2020  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce 
ZO  
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce.  
 
 

4/8/2020  Usnesení rady obce č. 23 - 27 
ZO  
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 23 - 27. 
 
 

5/8/2020  Plnění rozpočtu 1- 12/2019 
ZO 
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2019. 
 
 

6/8/2020  Plán investičních akcí na rok 2020, dotační zdroje 
ZO 
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2020 dle přílohy č. 6, realizaci investičních 

akcí dle plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 
2020, 

b) schvaluje udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o podporu, 
s předfinancováním v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 15% na 
projekt vybudování přírodní zahrady při MŠ. 
 
 

7/8/2020  Pošta Partner – provozování v obci 
ZO 
a) schvaluje provozování Pošty Partner v obci Hodslavice v obecních prostorách na čp. 

78 s tím, že Obec Hodslavice prostory připraví k pronájmu a provozovatele smluvně 
zajistí Česká pošta s.p. 

 
 

8/8/2020  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 2020 
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 2020, 



b) schvaluje zahrnutí finančních dotací pro spolky a subjekty do rozpočtu obce ve výši 
265 000 Kč dle přílohy č. 8, 

c) schvaluje dar Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Hodslavicích ve 
výši 70 000 Kč a darovací smlouvu, 

d) schvaluje dar Římskokatolické farnosti Hodslavice ve výši 100 000 Kč a darovací 
smlouvu. 

 
 

9/8/2020  Kotlíkové dotace, spoluúčast obce   
ZO 
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500 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) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému 
kraji za účelem spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje veřejnoprávní 
„Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu,  

c) schvaluje přijetí podpory formou dotace ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky ve výši 5 580 000 Kč, která je určena na akci „Podpora výměny kotlů v obci 
Hodslavice, okres Nový Jičín“ a smlouvu č. 05091961 o poskytnutí podpory. 

 
 

10/8/2020  Rozpočet na rok 2020 
ZO 
a) schvaluje rozpočet na rok 2020:  

příjmy    62 746 000 Kč,  
výdaje     87 453 000 Kč, 
financování  - 24 707 000 Kč. 
 
 

11/8/2020  OZV – odpady, místní poplatky 
ZO 
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020,o místních poplatcích,  

b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020,o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

 
 

12/8/2020  Převody majetku  
ZO 
a) schvaluje odkup pozemku p. B. parc. č. 293/6 o výměře 57 m2 v k. ú. Hodslavice, 

druh pozemku ostatní plocha - komunikace, za cenu 80 Kč/m2, náklady spojené 
s přepisem a vkladem do katastru nemovitostí uhradí obec,   

b) schvaluje odkup pozemku p. K. parc. č. 1676/1 o výměře 3 359 m2 v k. ú. 
Hodslavice, druh pozemku ostatní plocha – komunikace, za cenu 15 Kč/m2, náklady 
spojené s přepisem a vkladem do katastru nemovitostí uhradí obec, 

c) schvaluje záměr směnit pozemek parc. č. 1543/11 orná půda o výměře 1 112 m2 
v k. ú. Hodslavice za pozemek parc. č. 1805 trvalý travní porost o výměře 616 m2 
v k. ú. Hodslavice, který je jako vlastnictví Státního pozemkového úřadu zapsán na 
LV č. 10002 pro obec a k. ú. Hodslavice u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 



kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, směna je nutná z důvodu umístění stavby 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ na parc. č. 1805. 

d) neschvaluje - Obec Hodslavice nemá zájem na odkoupení podílu v dědickém řízení 
po p. K. H. 

 
 

13/8/2020   Diskuze  
ZO 
a) bere na vědomí možnost nákupu odpadních nádob na plasty a pověřuje radu obce 

zajištěním analýzy svozu plastového odpadu pro podání žádosti o dotaci 
z operačního programu Životního prostředí. 

 
 
 
 
 
__________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová   Ing. Jan Kudělka 
          starostka            místostarosta 
 


