
Usnesení  
z 21. jednání zastupitelstva obce Hodslavice 

ze dne 20.2.2014 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

 
1/21/2014  Schválení programu  
ZO 

a) schvaluje  program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

2/21/2014  Volba návrhové komise, ov ěřovatel ů, jmenování zapisovatele  
ZO 

a) schvaluje  návrhovou komisi ve složení: ing. Marie Ježková - předseda,                            
 Alena Hromádková, ing. Kamil Ondřejík  – členové, 

b) schvaluje  ověřovatele zápisu: Petr Hub, ing. Milan Váhala, 
c) ur čuje provedením zápisu Lenku Burianovou. 

 
 

3/21/2014  Kontrola usnesení 20. zasedání zastupite lstva obce 
ZO  

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

 
 

4/21/2014  Usnesení rady obce č. 70 - 73 
ZO 

a) bere na v ědomí usnesení rady obce č. 70 – 73. 
 
 

5/21/2014  Plnění rozpo čtu 1- 12/2013 
ZO 

a) bere na v ědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec  2013. 
 
 

6/21/2014  Plán investi čních akcí na rok 2014, dota ční zdroje 
ZO  

a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2014 dle přílohy. 
 
 

7/21/2014  Rozpočet na rok 2014 
ZO 

a) schvaluje  rozpočet na rok 2014: příjmy 19 567 000 Kč, výdaje 16 852 000 Kč,  
           financování  - 2 715 000 Kč. 
 
 

8/21/2014  Ekonomické vyhodnocení provozování vodovodu za rok 2013 
ZO 

a) bere na v ědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –
Straník za rok 2013. 

  
 

9/21/2014  Žádost o rozší ření návrhu zadání ÚP  
ZO 

a) zamítá zařazení žádosti manželů Býmových o rozšíření zastavitelné plochy na 
parc. č. 1541/1 v k.ú. Hodslavice do zpracování návrhu územního plánu Obce 
Hodslavice.  



10/21/2014  Projednání ZADÁNÍ Územního plánu Hodsla vice  
ZO 

a) schvaluje     
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ZADÁNÍ Územního plánu Hodslavice (upravené po projednání), 
které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu. 

b) bere na v ědomí      
vyhodnocení projednávání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Hodslavice 
v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

 
 

11/21/2014  Metropolitní optická sí ť v Hodslavicích 
ZO 

a) schvaluje výstavbu a provozování optické Sítě Elektronických Komunikací 
(SEK) v obci Hodslavice na náklady firmy 4M Rožnov spol. s r.o. dle smlouvy.  

 
 

12/21/2014  Převody majetku 
ZO 

a) schvaluje na žádost paní Hany Křenkové ze dne 27.11.2013 nápravu průběhu 
hranic pozemků parc. č. 180/2 a 180/3 v k.ú. Hodslavice dle GP č. 774-6/2014 
zpracovaného  ing. Marií Ježkovou  a pověřuje   starostku obce podpisem 
souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků parc. č. 180/2 
a 180/3 v k. ú. Hodslavice, 

b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 1795/1 v k. ú. 
Hodslavice o výměře cca 16 m2, přiléhající k parc. č. 1119. 
 

 

13/21/2014  Vesnice roku – zapojení do sout ěže 
ZO 

a) schvaluje zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 
v roce 2014. 

 
 

14/21/2014  Diskuze 
ZO 

a) schvaluje termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2014 - viz příloha, 
b) schvaluje zapojit se do vzdělávání občanů v rámci operačního programu MŠTM 

ČR „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ formou partnerské smlouvy, 
c) bere na v ědomí zprávu a nakládání s odpady v roce 2013, 
d) bere na v ědomí zprávu o chátrajícím objektu firmy Dileko a pověřuje  radu obce 

průzkumem nevyužitých a chátrajících objektů v obci a jejich majetkoprávních 
vztahů. 

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

 


