
U S N E S E N Í  
z 12. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 23.8.2012 
 

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
1/12/2012  Schválení programu 
ZO  

a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce.  
 
2/12/2012  Volba návrhové komise, zapisovatele a ov ěřovatel ů 
ZO  

a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková – předsedkyně, 
členové Petr Hub, Pavel Horák, 

b) schvaluje  zapisovatele zápisu Evu Davidovou, 
c) schvaluje  ověřovatele zápisu: Ing. Milan Váhala, Zdenek Plešek.      

 
3/12/2012  Kontrola usnesení 11. zasedání zastupite lstva obce 
ZO  

a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/12/2012  Usnesení rady obce 
ZO 

a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 37 -  40. 
 

 
5/12/2012  ZŠ – výjimka z po čtu žáků, investice do školní jídelny  
ZO 

a) schvaluje  výjimku z počtu žáků Základní školy Hodslavice na školní rok   
2012/2013, 

 
b) schvaluje investici ve výši 400 000 Kč do vybavení školní kuchyně na pořízení 

konvektomatu a zavedení plynu včetně revize a technické dokumentace přípojky, 
 

c) pověřuje  starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou a ředitelku ZŠ Mgr. Martinu 
Holubovou zajištěním a provedením potřebných úkonů k realizaci investice. 

 
6/12/2012  Plnění rozpo čtu 1- 7/2012  
ZO 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až červenec 2012. 
 
7/12/2012  Rozpočtová zm ěna č. 3  
ZO 

a) schvaluje  rozpočtovou změnu č.3: navýšení v příjmech i ve výdajích 
o 6 730 000 Kč. 

 
 



8/12/2012  Převody nemovitostí  
ZO 

a) schvaluje smlouvu o směně nově vzniklé nemovitosti parc.č. 141, dle  
geometrického plánu č.747-49/2012, ostat. plocha, jiná plocha o výměře 2324 
m2 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce Hodslavice, který přejímá do svého 
výlučného vlastnictví Anna Sokolová za pozemek parc. č. 133/1 ostatní plocha, 
sportovní a rekreační plocha o výměře 7725 m2 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví 
Anny Sokolové, který přejímá do svého výlučného vlastnictví Obec Hodslavice. 
Daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí zaplatí obě strany jednou polovinou, 

b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/296/i/2012/Ja 
mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Hodslavice.  

 
9/12/2012  ÚP – podklady pro návrh zadání  
ZO 

a) schvaluje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění  pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na změnu způsobu 
využití území podle přiloženého přehledu žádostí (příloha č. 1) a výstupy studie 
„Krajinářká studie – podpora ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice“ 
(zpracovatel Arvita P, Otrokovice z listopadu 2011), které se stanou podklady pro 
zpracování návrhu zadání Územního plánu Hodslavice. 

 
10/12/2012  OPŽP (dotace ZŠ zateplení, tepelné čerpadlo,  krajinotvorné projekty - 
spoluú čast)  
ZO 

a) bere na v ědomí zprávu o dotačním řízení k projektu „Energetické úspory ZŠ 
Hodslavice“  (zateplení školy, výměna oken, plynové tepelné čerpadlo), 
 

b) bere na v ědomí žádost občanského sdružení Divous, Odry a odkládá 
rozhodnutí finanční pomoci při realizaci krajinotvorných prvků v k.ú. obce 
Hodslavice až po provedení výběrového řízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................   ........................................... 
            starostka obce              místostarosta 

 
 
 
 


