Usnesení
z 24. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
ze dne 4.9.2014
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1/24/2014 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 24. zasedání zastupitelstva obce.
2/24/2014 Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmenování zapisovatele
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing. Marie Ježková – předseda,
členové - Zdenek Plešek, ing. Kamil Ondřejík,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: MUDr. Olgu Váhalovou, Alenu Hromádkovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/24/2014 Kontrola usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozího
zastupitelstva obce.

zasedání

4/24/2014 Usnesení rady obce 84 - 89
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 84 – 89.
5/24/2014 Plnění rozpočtu 1- 8/2014
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen 2014.
6/24/2014 Přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na
financování projektu „Energetické úspory OÚ Hodslavice“
ZO
a) schvaluje přijetí dotace z OPŽP na financování projektu „Energetické úspory
OÚ Hodslavice“,
b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z OPŽP,
c) pověřuje radu obce schvalováním případných pozdějších změn smlouvy se
Státním fondem Životního prostředí.
7/24/2014 Spolufinancování víceprací na stavbě „Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice“, zvýšení členského příspěvku Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice za rok 2014
ZO
a) schvaluje spolufinancování víceprací na stavbě „Cyklostezka Nový Jičín
Hostašovice“ dle předloženého rozpočtu,
b) schvaluje navýšení členského příspěvku o 25 000,-Kč za rok 2014 dle
předloženého návrhu,

c) bere na vědomí informaci o postupu realizace a dokončování projektu
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
8/24/2014 Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hodslavice
ZO
a) schvaluje finanční příspěvek ve výši 45 000,- Kč Římskokatolické farnosti
Hodslavice.
9/24/2014 Rozpočtová změna č. 3
ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 3:
navýšení v příjmech o
4 933 000,- Kč,
navýšení ve výdajích o 11 113 000,- Kč,
financování
6 180 000,- Kč.
10/24/2014 Pověření k zastupování obce na řádné valné hromadě ASOMPO a.s.,
schválení stanov
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Martina Reptu, nar. 22.12.1967, bytem Hodslavice čp. 25.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8.10.
2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou
valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně paní
Mgr. Pavlu Adamcovou, nar. 25.9.1967, bytem Hodslavice čp. 269,
b) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění,
které tvoří přílohu tohoto usnesení.
11/24/2014 Informace k tvorbě nového územního plánu
ZO
a) bere na vědomí zprávu k tvorbě nového územního plánu.

.......................................................
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

...........................................
Martin Repta
místostarosta

