U S N E S E N Í
ze 4. zasedání zastupitelstva obce v Hodslavicích konaného dne 14. 4. 2011
v 17.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
___________________________________________________________________________
Varianta usnesení určená ke zveřejnění
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění:

I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková, Ing. Milan Váhala, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu: Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Alena Hromádková, Mgr. Petr Býma,
d) rozpočtovou změnu č. 1: navýšení v příjmech i ve výdajích o 1 139 000 Kč,
e) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. (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. Delegace zástupce
obce, jakožto akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře
na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu
všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných
hromadách společnosti ASOMPO, a. s. Tato delegace zaniká dne 31.12.2014 nebo
odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní
Mgr. Pavla Adamcová.
f) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Hodslavice na revitalizaci
kostela sv. Ondřeje, a to 27 000 Kč z účtu dary na obnovu kulturních památek v obci,
a 23 000 Kč z Fondu Františka Palackého do 30. 6. 2011,
g) zadávací dokumentaci a změnu projektu „Protipovodňová opaření obcí Novojičínska“,
h) prodej jednotky č. 442/8, byt v budově číslo popisné 442 na pozemku parc. č. 1366
zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnických podílů ve výši 885/5371 na
společných částech budovy čp. 442 a spoluvlastnických podílů ve výši 885/5371 na
pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2, vše v k. ú.
Hodslavice, manželům Zdenku a Evě Zemanovým za nabídnutou kupní cenu 700 000
Kč s podmínkami prodeje:
a. složení zálohy ve výši 100 000 Kč do 30. 4. 2011,
b. uhrazení zbývající části kupní ceny do 13. 5. 2011,
c. v případě nesplnění podmínek prodeje zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e
starostku obce oslovením dalších zájemců provedeného výběrového řízení na
koupi bytu dle stanoveného pořadí a předloženého návrhu nových podmínek
na prodej bytu na dalším zasedání zastupitelstvu obce,
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i)

koupi pozemku parc. č. 1679/6, orná půda o výměře 53 m2 od Zdeňka Hromádky,
Hodslavice čp. 65 a parc. č. 1794/19, ostatní plocha o výměře 56 m2 od Josefa
Hromádky, Ostrava, Náměstí Jiřího Myrona 3/2392, dle geometrického plánu č.
723 - 32/2011 za 80 Kč za m 2 na vybudování parkoviště u evangelického hřbitova.

II. P o v ě ř u j e
a) místostarostu obce, aby zkontroloval provedení oprav povodňových škod.

III. B e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení rady obce č. 6, 7, 8,
c) plnění rozpočtu za období leden až březen 2011.

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

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