Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 19.5.2020
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
1/9/2020 Schválení programu, slib nového člena zastupitelstva
ZO
a) schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce,
b) bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva p. Martina Pospíšila.
2/9/2020 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně,
Tomáš Kohout, Martin Pospíšil – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Ing. Lenku Burianovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/9/2020 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce.
4/9/2020 Usnesení rady obce č. 28 - 32
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 28 - 32.
5/9/2020 Informace k investičním akcím
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím,
b) schvaluje investiční akci „Předcházení vzniku odpadů - pořízení kompostérů, štěpkovačů,
kontejneru na textil, atd.“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci v rámci výzvy č. 122 OPŽP specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů,
c) schvaluje investiční akci „Modernizace komunikace OÚ s občany v Hodslavicích“ a podání
žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 109 Operačního programu zaměstnanost, podprogramu
Efektivní veřejná správa.
6/9/2020 Plnění rozpočtu 1- 4/2020
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až duben 2020.
7/9/2020 Podpora podnikatelů v obci
ZO
a) bere na vědomí informaci o podpoře podnikatelů v obci.
8/9/2020 Územní plán – informace
ZO
a) bere na vědomí informace k územnímu plánu.
9/9/2020 Poskytnutí kotlíkových půjček
ZO
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Eugenu Horákovi, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 12020,

b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Boženě Merendové, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 22020,
c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování
NFV „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Lence Fojtíkové, ve výši
150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 32020,
d) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00652/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle návrhu.
10/9/2020 Rozpočtové opatření č. 1
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech
3 768 000 Kč,
navýšení ve výdajích
5 751 000 Kč,
financování
1 983 000 Kč.
11/9/2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2019 – souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
12/9/2020 Účetní závěrka Obce Hodslavice
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019
a převod hospodářského výsledku na účet 432.
13/9/2020 Informace kalkulace vodné
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských výsledcích v oblasti vodního
hospodářství za rok 2019,
b) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2019.
14/9/2020 Převod do Fondu financování a obnovy vodovodu
ZO
a) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 221 463,76 Kč do „Fondu financování
a obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“.
15/9/2020 Zařazení území obce do území působnosti MAS Lašsko, z.s. na programové
období 2021–2027
ZO
a) schvaluje zařazení obce Hodslavice do územní působnosti MAS Lašsko, z.s. na programové
období 2021 – 2027.
16/9/2020 Převody majetku
ZO
a) schvaluje
 účast obce Hodslavice na aukci na koupi nemovité věci prostřednictvím Elektronického
aukčního systému, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ostrava, Odborem odloučené pracoviště Nový Jičín, na prodej
pozemku parc. č. 1559/8 o výměře 1434 m2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha), v k. ú. Hodslavice, obec Hodslavice, vedené u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Nový Jičín a zapsané na
LV č. 60000, za podmínek stanovených v Oznámení o vyhlášení aukce a jeho
podmínkách na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
 výši nejvyššího podání, s tím, že maximální výše nejvyššího podání nesmí být vyšší než
88 tis. Kč,
 nabytí pozemku parc. č. 1559/8 o výměře 1434 m2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha), v k. ú. Hodslavice, obec Hodslavice, vedené u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Nový Jičín a zapsané na
LV č. do vlastnictví obce Hodslavice od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových a uzavřít kupní smlouvu s tím související,
a pověřuje Ing. Jana Kudělku, místostarostu, zastupováním obce Hodslavice při aukci
a ke všem činnostem s tím spojeným,
b) schvaluje záměr směnit část obecního pozemku parc. čís. 1118/3 ostatní plocha, komunikace
o výměře cca 7 m2 v k.ú. Hodslavice za část pozemku parc. číslo 1115 zastavěná plocha,
nádvoří o výměře cca 6 m2 v k.ú. Hodslavice, náklady na pořízení geometrického plánu
a zápisu do KN ponese žadatel,
c) bere na vědomí žádost manželů Š. o odkoupení pozemku parcela č. 218, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří.

__________________
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_______________
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