USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hodslavice
ze dne 25.4.2013

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1/16/2013 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce.
2/16/2013 Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová – předseda,
Mgr. Alena Kulíšková, Miroslav Frýdl – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Ježkovou, Zdenka Pleška,
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/16/2013 Kontrola usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
ZO
b) bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce.
4/16/2013 Usnesení rady obce
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 51 – 54.
5/16/2013 Plnění rozpočtu 1- 3/2013
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2013.
6/16/2013 Rozpočtová změna č.1
ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1: navýšení v příjmech o 228 000 Kč
a navýšení ve výdajích o 228 000 Kč.
7/16/2013 Závěrečný účet obce za rok 2012
ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2012 - souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
8/16/2013 Účetní závěrka za rok 2013
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012 a převod hospodářského výsledku na účet 432 – Nerozdělený
zisk.

9/16/2013 Spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice
ZO
a) schvaluje spolufinancování projektu ve výši 19 % z celkových výdajů projektu
a podíl ve výši 28 % na spolufinancování provozu projektu „Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice, na který bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Realizace projektu je
plánována v letech 2013-2014. Obec zajistí pro tyto účely vlastní finanční
zdroje v dostatečné výši minimálně na celou dobu realizace projektu a po
období povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP,
b) schvaluje zvýšení ročního členského příspěvku pro zajištění správy Svazku
"Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice" ze 7.000,- Kč na 24.000,- Kč za obec.
10/16/2013 Web obce – Diskusní fórum
ZO
a) schvaluje změny způsobu dalšího fungování diskusního fóra,
b) pověřuje radu obce zajištěním provozování a podmínek registrace. Do té
doby bude diskusní fórum zastaveno s okamžitou platností.
11/16/2013
ZO
a) bere na vědomí žádost p. M. Duksy ze dne 18.3.2013 o zjednání nápravy
a právní rozbor ministerstva vnitra k uvedené žádosti ze dne 17.4.2013,
b) souhlasí se způsobem vyřízení uvedené žádosti starostkou obce dopisem
ze dne 21.3. 2013.
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