
Usnesení  
z 20. jednání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 28.11.2013 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 
1/20/2013  Schválení programu  
ZO 

a) schvaluje  program jednání 20. zasedání zastupitelstva obce a jeho doplnění 
o body:  
- Pověření rady obce schválením rozpočtové změny č. 5,  
- Rozpočtové provizorium na rok 2014, 
- Převody nemovitostí. 

 
 
2/20/2013  Volba návrhové komise, ov ěřovatel ů, jmenování zapisovatele  
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Lubomír Červenka  – předseda,                            
 Petr Hub, Mgr. Alena Kulíšková  – členové, 

b) schvaluje  ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, Roman Kolařík, 
c) ur čuje provedením zápisu Marii Pavlátovou, 

 
 

3/20/2013  Kontrola usnesení 18., 19. zasedání zast upitelstva obce 
ZO  

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

 
 
4/20/2013  Usnesení rady obce 
ZO 

a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 64 – 69. 
 
 
5/20/2013  Plnění rozpo čtu 1- 10/2013 
bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až říjen 2013. 
 
 
6/20/2013  Informace k projektu výstavby cyklostezk y, financování, rozpo čet na 
                   r. 2014 a rozp. výhled Svazku Cy klostezka Nový Ji čín – Hostašovice 
ZO 

a) bere na v ědomí informace k projektu výstavby cyklostezky, rozpočet na r.  
  2014 a rozpočtový výhled Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice,  

b) schvaluje navýšení členských příspěvků obce o 7000 Kč, úhradu zvýšeného  
  nájmu a podílu obce na kupní ceně pozemku Svazku, 

c) navrhuje  pana Ing. Kamila Ondřejíka jako člena revizní komise Svazku obcí  
  Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.  

 
 



7/20/2013  Rozpočtová zm ěna č. 4 
ZO  

a) schvaluje  rozpočtovou změnu č. 4: snížení v příjmech o - 414  tis.Kč, snížení 
 ve výdajích o - 3 270 tis.Kč, financování – 2 856 tis.Kč. 

 
 
8/20/2013  Pověření rady obce schválením rozpo čtové zm ěny č. 5 
ZO 

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 5 v neomezeném 
rozsahu. 

 
 
9/20/2013  Rozpočtové provizorium na rok 2014 
ZO 

b) schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2014: čerpání 1/12 měsíčně ročního 
rozpočtu 2013. 

 
 
10/20/2013  Realizace projektu „Chodník podél silni ce II/483“, podání žádosti  
                    o dotaci ze SFDI a ROP MSK 
ZO 

a) schvaluje záměr realizace projektu „Chodník podél silnice II/483“ v r. 2014 
a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury programu 
Zvyšování bezpečnosti dopravy na rok 2014 a Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 

 
 
11/20/2013  Dofinancování projektu „Modernizace u čeben ZŠ Hodslavice“ 
ZO 

a) schvaluje dofinancování projektu „Modernizace učeben ZŠ Hodslavice“ 
v případě čerpání dotace z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro 
vzdělávání ve výzvě: Modernizace výuky na základních školách, a to do výše 
spoluúčasti Obce Hodslavice 800 000 Kč.  

 
 
 

12/20/2013  Přehled realizovaných investi čních akcí v r. 2013, výhled na r. 2014 
ZO 

a) bere na v ědomí  přehled realizovaných investičních akcí v r. 2013 a výhled na  
           rok 2014 – 2015. 
 
 
13/20/2013  Převody nemovitostí 
ZO 

a) schvaluje odkup parcely č. 1794/14 , druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace o výměře 332 m2 v k.ú. Hodslavice za cenu 80 Kč 
za m2, tj. 26 560 Kč  od Miroslava a Jiřího Hromádkových. 

 
 
14/20/2013  Projednání stížnosti na provoz d ětského hracího koutku na Dolním  
                    konci 
ZO 



a) pověřuje starostku obce odpovědí manželům Kudělkovým, Hodslavice č. 167  
se stejným vyjádřením jako manželům Gerykovým dle usnesení rady obce 
o realizaci opatření ke snížení dopadu provozu dětského hřiště na dolním 
konci. 

 
15/20/2013    Nabídka pojišt ění - právní ochrany pro ZO 
ZO 

a) schvaluje  nabídku pojištění právní ochrany pro zastupitele obce od firmy 
DAS ve výši ročního pojištění 20 400 Kč při pojistném limitu 2 mil. Kč.  

 
 
16/20/2013  OZV 
ZO 

a) pověřuje  radu obce vypracováním obecně závazné vyhlášky k omezení 
podomního prodeje  na další jednání zastupitelstva. 
 

 

 

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

 


