
U S N E S E N Í 
z 15. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 21.2.2013 
 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
1/15/2013  Schválení programu 
ZO 

a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 
2/15/2013  Volba návrhové komise, zapisovatele a ov ěřovatel ů 
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – předsedkyně, 
Ing. Kamil Ondřejík, Ing. Milan Váhala – členové, 

b) schvaluje  ověřovatele zápisu Mgr. Lubomíra Červenku, Miroslava Frýdla, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 

 

  
3/15/2013  Kontrola usnesení ze 14. zasedání zastup itelstva obce 
ZO 

a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce.  
 

 
4/15/2013  Usnesení rady obce 
ZO  

a) bere na v ědomí  usnesení rady obce č. 48 -  50. 
 

 
5/15/2013  Plnění rozpo čtu za období 1 – 12/2012 
ZO 

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

 
6/15/2013  Rozpočet na rok 2013, plán investi čních akcí 
ZO 
 a) schvaluje  rozpočet na rok 2013: příjmy 21 135 000 Kč, výdaje 21 464 000 Kč,  
     financování  - 329 000 Kč,  
 b) schvaluje plán investičních akcí na rok 2013 dle přílohy.  

 

 
7/15/2013 Schválení zlepšeného výsledku hospoda ření Základní školy  

 a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, p říspěvkové  
 organizace a jeho p řevod do rezervního fondu a do fondu odm ěn, 
 odpisový plán na rok 2013, p řevod 50 000 K č z rezervního fondu do  
 investi čního fondu   

ZO 
a) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Fr. 

Palackého Hodslavice za rok 2012 ve výši 537 652,55 Kč a převod 
zlepšeného výsledku ve výši 480 000 Kč do rezervního fondu a 57 652,55 Kč 
do fondu odměn, 



b) schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Fr. Palackého 
Hodslavice na rok 2013, 

c) schvaluje převod 50 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu. 
 

 
8/15/2013  Podání žádosti o dotace – Energetické ús pory ZŠ 
ZO 

a) schvaluje podání žádostí o dotaci na projekt „Energetické úspory ZŠ   
     Hodslavice“ z Operačního programu Životního prostředí a to v rámci vyhlášené  
     XLIV. výzvy pro prioritní osu 3, oblast podpory 3.2, opatření 3.2.1 Realizace  
     úspor energie, 
b) schvaluje  realizaci projektu "Energetické úspory ZŠ Hodslavice" s tím, že 
    - celková výše investičních nákladů nepřesáhne 13.000 tis. Kč vč. DPH,  
    - projekt bude realizován pouze za podmínky schválení dotace z výše    
uvedeného operačního programu,  
    - finanční spoluúčast obce bude kryta bankovním úvěrem, 
    - realizace projektu proběhne v roce 2013, 
c) ukládá  starostce aktualizovat bankovní příslib vydaný Českou spořitelnou,  
    a.s., pobočka Nový Jičín v roce 2012 pro účely financování realizace projektu. 

 

 
9/15/2013  Ekonomické vyhodnocení provozování vodov odu za rok 2012 
ZO 

a) bere na v ědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –
Straník za rok 2012. 

 

 
10/15/2013  Projednání finan čního daru ob čanům zni čeného domu čp. 39 na ul.  
                    6. května ve Frenštát ě pod Radhošt ěm 
ZO 

a) schvaluje  finanční dar ve výši 30 000 Kč občanům zničeného domu čp. 39 na 
ul. 6. května ve Frenštátě p. R. 

 

 
11/15/2013  Projednání možnosti úlev z poplatk ů za komunální odpad 
ZO  

a) bere na v ědomí možnost zavedení úlev z místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, 

b) pověřuje radu obce vypracováním návrhu změny znění obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
 
 
 
 
 

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

 


