
Usnesení  
z 18. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 22.8.2013 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1/18/2013  Schválení programu 
ZO  

a) schvaluje program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce.  
 
 

2/18/2013 
ZO 

a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová –  předsedkyně,  
       Mgr. Alena Kulíšková, Mgr. Lubomír Červenka – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu – Zdenek Plešek, Roman Kolařík, 
c) určuje provedením zápisu Bc. Lenku Burianovou. 
 

 
3/18/2013 
ZO 

a) bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

4/18/2013 
ZO 

a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 59 - 62. 
 
 
5/18/2013 
ZO 

a) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu „Energetické   
                        úspory ZŠ Hodslavice“ ve výši 7 268 760 Kč, 

b) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu „Energetické  
                        úspory MŠ Hodslavice“ ve výši 1 675 590 Kč, 

c) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu „Hodslavice –  
                        posilové zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum“ ve výši  
                        1 083 036 Kč, 

d) schvaluje přijetí dotace a státní podpory na spolufinancování projektu „Příprava  
                        energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ ve výši 96 000 Kč, 

e) schvaluje přijetí dotace z nadace ČEZ na osvětlení přechodu ve výši 264 545Kč. 
 
 
6/18/2013 
ZO 

a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1 – 7/2013. 
 
 
 



7/18/2013 
ZO 

a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 3: navýšení v příjmech o 14 735 000 Kč, navýšení ve  
                                 výdajích o 8 789 000 Kč, financování – 5 946 000Kč. 

 
 
8/18/2013 
ZO  

a) schvaluje Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice  
                  dle návrhu Rady Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, 

b) bere na vědomí revizní zprávu svazku, zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2012 
                       a závěrečný účet svazku za rok 2012. 

 
 
9/18/2013 
ZO 

a) schvaluje Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice na roky 2013 – 2028,            
                 vypracovaný komunitně týmovým způsobem se zapojením občanů,  
                 zastupitelů a podnikatelů Hodslavic.  

 
 
10/18/2013 
ZO  

a) bere na vědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. 
 
 
11/18/2013 
ZO 

a) pověřuje radu obce zajištěním opatření ke snížení hlučnosti na dětském hřišti u domu  
                pana Geryka za stávajících podmínek. 
 

 
12/18/2013 
ZO 

a) bere na vědomí žádost Mgr. Aleny Kulíškové, 
b) pověřuje místostarostu obce, Martina Reptu, jednáním s provozovatelem i vlastníkem  

                budovy Falcon k zajištění pořádku kolem budovy.  
 
 
 
 
 

 ....................................     ................................... 
 Mgr. Pavla Adamcová             Martin Repta 
               starostka obce              místostarosta 


