Usnesení
z 22. jednání zastupitelstva obce Hodslavice
ze dne 24.4.2014
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1/22/2014 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce.
2/22/2014 Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmenování zapisovatele
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – předseda,
Zdeněk Plešek, Ing. Kamil Ondřejík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, Mgr. Alena Kulíšková
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/22/2014 Kontrola usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce.
4/22/2014 Usnesení rady obce 74 - 77
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 74 – 77.
5/22/2014 Plnění rozpočtu 1- 3/2014
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2014.

6/22/2014 Úprava plánu investičních akcí na rok 2014, nové dotační zdroje
ZO
a) schvaluje realizaci projektu „Hodslavice vrt HVH 3 - posilový zdroj vody pro obec
“ v případě obdržení dotace a zahrnutí nákladů na pořízení projektové
dokumentace a podání žádosti do rozpočtu obce ve výši 45 000Kč,
b) schvaluje realizaci projektu „Revitalizace zeleně obce Hodslavice “ v případě
obdržení dotace,
c) schvaluje realizaci projektu „Energetické úspory OÚ Hodslavice “ v případě
obdržení dotace a zahrnutí nákladů na pořízení projektové dokumentace,
energetického auditu a podání žádosti do rozpočtu obce,
d) schvaluje zahrnutí nákladů na pořízení projektové dokumentace ke stavbám
„Vystrojení vrtu HVH 2“ a „VRT HV4 – úpravna vody“,

e) schvaluje vypsání záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 146 v k.ú.
Hodslavice, na výstavbu sociálního bydlení a pověřuje radu obce stanovením
podmínek pro zájemce a předložením nabídek ZO.

7/22/2014 Rozpočtová změna č.1
ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1:
navýšení v příjmech o 1 573 000 Kč,
navýšení ve výdajích o 2 271 000 Kč,
financování
698 000 Kč.

8/22/2014 Závěrečný účet obce za rok 2013,
ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2013 – souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
9/22/2014 Účetní závěrka za rok 2013
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2013 a převod hospodářského výsledku na účet 432 – Nerozdělený zisk.
10/22/2014 Vodovod – celkové vyúčtování vodného za rok 2013
ZO
a) schvaluje celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné, skupinového vodovodu Hodslavice – Straník za rok
2013.
11/22/2014 Zřízení fondu obnovy vodovodu
ZO
a) schvaluje zřízení „Fondu financování a obnovy vodovodu - skupinový vodovod
Straník Hodslavice“ s předloženými pravidly fondu se změnou ve znění –
Hospodaření fondu schvaluje rada obce.

12/22/2014 Převody majetku
ZO
a) zamítá opakovaně vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc.
č. 1795/1 v k. ú. Hodslavice o výměře cca 16 m2, přiléhající k parc. č. 1119.
b) zamítá vypsání záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 1364/1 v k.ú.
Hodslavice paní MUDr. Janou Hruškovou
a pověřuje starostku uvědomit pana Rýdla o zamítnutí záměru a upozornit o tom,
že pozemek musí zůstat volný pro přístup k nemovitosti MUDr. Hruškové.
c) schvaluje odkup parcely č. č. 853/1 v k. ú. Hodslavice, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 614 m2 v k.ú. Hodslavice za
cenu 80 Kč za m2, tj. 49 120,- Kč od p. Vlastimila Rýdla.

d) zamítá odkup parcely č. č. 853/3 v k. ú. Hodslavice, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace o výměře 107 m2 v k.ú. Hodslavice od
p. Vlastimila Rýdla.
13/22/2014 Projednání podnětu občanů k dětskému hracímu koutku na Dolním
konci
ZO
a) pověřuje zastupitele vytipovat vhodné lokality k umístění dětského hracího koutku
na dolním konci a předložit je k projednání na dalším zastupitelstvu.
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starostka obce
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