USNESENÍ
ze 13. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
ze dne 18.10. 2012
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1/13/2012 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce.
2/13/2012 Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing. Marie Ježková – předsedkyně,
ing. Kamil Ondřejík, ing. Milan Váhala – členové,
b) schvaluje zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
c) schvaluje ověřovatele zápisu: MVDr. Jiří Křižan, Petr Hub.
3/13/2012 Složení slibu nového zastupitele
ZO
a) bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva obce Hodslavice
Mgr. Lubomíra Červenky,
b) schvaluje vyplácení měsíční odměny zastupiteli Mgr. Lubomíru Červenkovi
od 1.11.2012.
4/13/2012 Kontrola usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce.
5/13/2012 Usnesení rady obce
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 41 - 43.
6/13/2012 Plnění rozpočtu za období 1 – 9/2012
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až září 2012.
7/13/2012 Vodovod – zpráva za období 1 - 9/2012
ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozu, současném stavu a ekonomické stránce
provozování Skupinového vodovodu Straník-Hodslavice za období 1 - 9 /2012.
8/13/2012 Rozpočtová změna č. 4
ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 4: navýšení v příjmech i ve výdajích
o 281 000 Kč.
9/13/2012 Převody nemovitostí
ZO
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a) schvaluje kupní smlouvu na odkup nově vzniklé nemovitosti parc. č. 1239/2
zahrada v k. ú. Hodslavice, o výměře 13 m2, za dohodnutou kupní cenu 90 Kč
za m2, tj. 1170 Kč od paní Dany Myškové pro Obec Hodslavice. Obec
Hodslavice se zavazuje, že provede odstranění stávajícího oplocení a
vybudování nového oplocení v hranici pozemků parc. čís. 1239/1 a 1239/2 na
náklady obce. Náklady spojené s prodejem nemovitosti a provedení vkladu do
katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí
prodávající.
b) schvaluje zveřejnit záměr o prodeji části pozemku parc. čís. 495 ostatní
plocha ostatní komunikace v k. ú. Hodslavice, jak je vyznačeno v přiloženém
situačním zákresu,
c) schvaluje zamítnutí žádosti p. ing. Miroslava Býmy na odkup pozemku parc.
č. 1673/2, v k. ú. Hodslavice v jeho vlastnictví Obcí Hodslavice.
10/13/2012 Územní plán (ÚP) - požadavky, komplexní pozemkové úpravy
ZO
a) schvaluje odložení zpracování návrhu zadání ÚP Hodslavice pořizovatelem
až po vydání prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona, provést
potřebnou úpravu a začátkem nového roku zahájit projednávání návrhu
zadání v souladu s novelou stavebního zákona.
b) zamítá opětovné projednání požadavků ing. Miroslava Býmy a p. Evy
Fencikové na změnu ÚP,
c) schvaluje podání žádosti na bezodkladné zpracování komplexních
pozemkových úprav na katastru obce Hodslavice na Pozemkový úřad Nový
Jičín z důvodu realizace krajinářských opatření, jako řešení prevence povodní
a ochrany životů a majetků osob.
11/13/2012 Operační program životního prostředí - OPŽP (dotace zateplení ZŠ
a MŠ)
ZO
a) bere na vědomí zprávu o neakceptaci žádosti o dotaci na projekt
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci 35. výzvy OPŽP (zateplení školy,
výměna oken),
b) bere na vědomí zprávu o akceptaci žádosti o dotaci na projekt „Energetické
úspory MŠ Hodslavice“ v rámci 35. výzvy OPŽP (zateplení MŠ, výměna oken),
c) schvaluje nepřijetí dotace na projekt „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“
v rámci 28. výzvy OPŽP (zateplení školy, výměna oken, plynové tepelné
čerpadlo) z důvodu provozních a realizačních rizik projektu a malé finanční
výhodnosti.
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starostka obce
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místostarosta
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