
U S N E S E N Í  
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 21.6.2012 
 

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
1/11/2012 ZO schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce  
 
2/11/2012 ZO schvaluje  
      a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – předsedkyně, 
      členové Petr Hub, Ing. Milan Váhala, 
      b) zapisovatele zápisu Evu Davidovou, 
      c) ověřovatele zápisu: Alena Hromádková, MUDr. Olga Váhalová.      

  
3/11/2012 ZO bere na v ědomí kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/11/2012 ZO bere na v ědomí usnesení rady obce č. 32 – 36. 
 
5/11/2012 ZO 
 

a) bere na v ědomí zprávu o přípravě akce a provedeném výběrovém řízení na  
projektanta, předběžný souhlas majitele pozemku s odprodejem, 
 
b) schvaluje  pořízení projektové dokumentace na akci „Chodník podél silnice II/483“ 
a podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci akce a financování zhotovení PD a 
zpracování žádosti z rozpočtové rezervy v celkové výši 90 tis. Kč, 
 
c) pov ěřuje  starostku obce, Mgr. Pavlu Adamcovou, zajištěním a provedením 
potřebných úkonů k podání žádosti o dotaci ze SFDI v r. 2013. 
 

6/11/2012 ZO  
 

a) bere na v ědomí  zpracování PD k rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Hodslavice a 
zdůvodnění odložení realizace akce na rok 2013 

b) schvaluje financování zhotovení PD z rozpočtové rezervy a podání žádosti o dotaci 
na tuto akci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje“ v r. 2013.  

 
7/11/2012 ZO  
 

a) bere na v ědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu a související potřebě 
pořízení služebního vozidla, 

b) schvaluje pořízení služebního vozidla pro účely provozování skupinového 
vodovodu v cenové relaci do 325 tis. Kč z rozpočtové rezervy, 

c) pov ěřuje Radu obce zajištěním a provedením potřebných úkonů k pořízení 
služebního vozidla, vypsáním cenové poptávky a provedením výběrového řízení      

 
 



 
8/11/2012 ZO  
 

a) schvaluje  úhradu  poskytnutého daru ve výši 10 000,-- Kč, v rámci tradice udílení  
Ceny Františka Palackého Univerzitou Palackého v Olomouci za vynikající výsledky 
tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury z Fondu Františka Palackého. 

  
 
9/11/2012 ZO 
 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2012. 
 

10/11/2012 ZO 
 
a) schvaluje  rozpočtovou změnu č.2: navýšení v příjmech i ve výdajích o 623 000,-Kč. 

 
11/11/2012 ZO  

 
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2011 - souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

 
12/11/2012 ZO  

 
a) schvaluje převod hospodářského výsledku na účet 432 – Nerozdělený zisk 
minulých let. 

 
13/11/2012 ZO  

 
a) schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 108/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 158 m2 v k.ú. Hodslavice od prodávající Jarmily Palacké, bytem Hodslavice 
č.p. 479, za cenu v místě obvyklou 90 Kč/m2 (dohodnutá kupní cena činí 14.220,-- Kč). 

 
14/11/2012 ZO   
 

a) bere na v ědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. 
 
15/11/2012 ZO  

 
a) bere na v ědomí zprávu z jednání členské schůze Sdružení měst a obcí na ochranu 
beskydského regionu 
 
b) schvaluje usnesení členské schůze schůze Sdružení měst a obcí na ochranu 
beskydského regionu 
 
 
 
................................................   ........................................... 
              starostka obce            místostarosta 

 


