U S N E S E N Í
ze 3. zasedání zastupitelstva obce v Hodslavicích konaného dne 17. 2. 2011
v 17.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
___________________________________________________________________________

I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková, Petr Hub, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu: Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Pavel Horák, Ing. Milan Váhala,
d) na základě ustanovení § 84 odst. 2) písm. e) a p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. spolupráci s obcemi Nový Jičín, Životice u Nového Jičína, Mořkov,
Hodslavice a Hostašovice formou dobrovolného svazku obcí,
2. založení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice,
3. uzavření zakladatelské smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
s názvem „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
4. schvaluje stanovy dobrovolného Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín –
Hostašovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu se změnou v Článku VI. – Hospodaření Svazku, odst.
1. takto:“ Svazek je samostatnou účetní jednotkou a řídí se platným zákonem
o účetnictví. Za účetnictví Svazku odpovídá předseda rady Svazku. Rada
svazku je oprávněna zadat vedení účetnictví na náklady Svazku odborně
způsobilé fyzické nebo právnické osobě.“,
e) rozpočet

na

rok

2011: příjmy 13 526 000
financování 4 536 000 Kč,

Kč,

výdaje

18 062 000

Kč,

f) rozpočtový výhled na rok 2012 až 2015,
g) variantu č. II. odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.12.2010 formou
úhrady čtvrtletně – viz. příloha,
h) doplnění pravidel používání peněžních prostředků z Kulturního fondu Františka
Palackého v odstavci 3. „Fond bude používán na financování těchto účelů:“ o bod
„f) na obnovu kulturních památek v obci Hodslavice“,
i) doplnění odstavce 4. Kulturního fondu Františka Palackého o větu „O čerpání
peněžních částek z Kulturního fondu Františka Palackého rozhoduje zastupitelstvo
obce“,
j) projednání podmínek o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Hodslavice na
revitalizaci dřevěného kostela sv. Ondřeje na příštím zasedání zastupitelstva obce.
II. Z a m í t á
a) žádost paní ing. Aleny Fuňakové, Hodslavice čp. 312, o odkup části obecního
pozemku parc. č. 1795/1 v k.ú. Hodslavice.
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III. P o v ě ř u j e
a) radu obce Hodslavice schválením zadávací dokumentace k veřejné zakázce projektu
„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“,
b) starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou podpisem zakladatelské smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí s názvem „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice“,
c) MVDr. Jiřího Křižana, člena rady obce, zastupováním obce Hodslavice v radě Svazku
obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
d) radu obce Hodslavice uskutečněním prodeje bytu č. 8 v čp. 442 formou výběrového
řízení, minimální nabídková cena 600 000,-Kč s tím, že na 6. zasedání rady obce
budou stanoveny podmínky výběrového řízení a na 7. zasedání rady obce se uskuteční
samotné výběrové řízení na prodej bytu č. 8 v čp. 442 za přítomnosti zástupců všech
stran.
IV.

Navrhuje
a) pana Pavla Horáka jako kandidáta do revizní komise Svazku obcí Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice.

V. B e r e n a v ě d o m í
a) informaci o přípravě projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“ ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,
b) kontrolu usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce,
c) usnesení rady obce č. 3, 4, 5,
d) plnění rozpočtu 1 – 12/2010.

.......................................................
Mgr. Pavla Adamcová
starosta obce

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