
Usnesení  
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 20.6.2013 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 
1/17/2013  Schválení programu 
ZO 

a) schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce 
 
 
2/17/2013  Volba návrhové komise, ov ěřovatel ů a zapisovatele 
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – předseda,                              
     Ing. Milan Váhala, Ing. Kamil Ondřejík – členové, 
b) schvaluje  ověřovatele zápisu Miloslava Frýdla a Alenu Hromádkovou,    
c) ur čuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
 
 

 

3/17/2013  Kontrola usnesení z 16. zasedání zastupi telstva obce 
ZO  

a) bere na v ědomí kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
4/17/2013  Usnesení rady obce 
ZO 

a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 55 – 58. 
 
 
5/17/2013  Plnění rozpo čtu 1- 5/2013 
ZO 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2013. 
 
 
6/17/2013  Rozpočtová zm ěna č. 2 
ZO 
schvaluje  rozpočtovou změnu č. 2: navýšení v příjmech o 1 008 000 Kč , navýšení 

ve výdajích o 1 166 000 Kč, financování 158 000 Kč (snížení rezervy na běžném 
účtu). 

 
 
7/17/2013 Přijetí úv ěru na spolufinancování projektu „Energetické úspory  ZŠ  

   Hodslavice“, rozpo čtový výhled 
ZO  

a) schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 6 000 000 Kč s dobou 
splatnosti do 31.3.2020 na spolufinancování akce "Energetické úspory ZŠ 
Hodslavice", 



b) pov ěřuje  starostku podpisem úvěrové smlouvy v souladu s Nabídkou 
předloženou Českou spořitelnou, v případě úpravy k dopracování úvěrové 
smlouvy a předložení ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva, v srpnu 
2013, 

c) schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2020 se začleněním úvěru ve 
výši 6 000 000 Kč. 

 
 
8/17/2013  Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku Cyklostezka Nový Ji čín –  

   Hostašovice 
ZO 

a) schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku Cyklostezka Nový Jičín – 
Hostašovice dle návrhu Rady Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. 

 
 
9/17/2013  Projekt domácího kompostování – podání ž ádosti o dotaci  
                  z Operačního programu životního prost ředí (OPŽP) 
ZO 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt domácího kompostování 
(pořízení kompostérů, štěpkovače a doplnění sběrných nádob na tříděný 
odpad pro obec Hodslavice) v rámci avizované 24. výzvy OPŽP osa 4.1. 
Zkvalitnění nakládání s odpady.  

 
 
10/17/2013  Vodovod – celkové vyú čtování vodného za rok 2012 
ZO 

a) schvaluje celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových 
předpisů pro vodné, skupinového vodovodu Hodslavice – Straník za rok 2012. 

 
 
11/17/2013  Územní plán obce – posouzení nových žád ostí o zm ěny 
ZO 

a)  schvaluje zařazení žádosti firmy FitCraft s.r.o. se sídlem Pod Hradem 143, 
742 32 Starý Jičín, o změnu způsobu využití pozemku parc. č. 1677/3 v k. ú. 
Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice 
z plochy výroby na plochu bydlení „s možností drobného živnostenského 
podnikání nerušící zónu bydlení“, 

b) zamítá  zařazení žádosti firmy FitCraft s.r.o. se sídlem Pod Hradem 143, 
742 32 Starý Jičín, o změnu způsobu využití pozemků parc. č. 1676/2 
a 1794/2 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce 
Hodslavice,  

c) schvaluje zařazení žádosti Ing. Stanislava Bartoně, Hodslavice 500, 742 71 
Hodslavice, o změnu způsobu využití pozemku parc. č. 1541/20 v k. ú. 
Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice se 
změnou na plochu k bydlení, 

d) zamítá zařazení žádosti Ing. Břetislava Gelnara, CSc., Máchova 1677/47, 
741 01 Nový Jičín o zapracování přístupové cesty k pozemkům parc. č. 
1777/61, 1787/87 a 1780/7 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání 
územního plánu Obce Hodslavice, (ÚP řeší prostupnost krajiny, přístupy 
k jednotlivým pozemkům extravilanu řeší KPÚ ) 



e) schvaluje zařazení žádosti Zdeňka Geryka a Jany Gerykové, Hodslavice 235, 
o změnu způsobu využití pozemků parc. č. 945 a parc. č. 971 v k. ú. 
Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice se 
změnou na plochu k bydlení, 

f) schvaluje zařazení žádosti Evy Hubové, Hodslavice 460 o změnu způsobu 
využití pozemku parc. č. 324 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání 
územního plánu Obce Hodslavice se změnou na plochu k bydlení. 

 

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


