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U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hodslavicích konaného dne 18. 8. 2011 

v 17.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

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: Mgr. Alena Kulíšková – předseda,  Mgr. Martina 

Holubová, MVDr. Jiří Křižan, 
 

b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou, 
 

c) ověřovatele zápisu: Ing. Karmil Ondřejík, Ing. Milan Váhala, 
 

d) rozpočtové  opatření č.3:  příjmy navýšení o 166 000,- Kč,  
          výdaje navýšení o 166 000,- Kč,  

 

e) rozpočtový výhled Obce Hodslavice na léta 2012 – 2022 
 

f) 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, panu Adamu Rýdelovi, bytem Hodslavice čp. 372 za nabídnutou kupní 
cenu 623 000 Kč s podmínkami prodeje: 

1. složení zálohy ve výši 100 000 Kč  do 2. 9. 2011, 
2. uhrazení zbývající části kupní ceny do 7. 10. 2011, 

 

g) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 Požární řád obce, 
 

h) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (sazba poplatku ve výši 450 Kč se nemění), 

 

i) výjimku z počtu žáků Základní školy Hodslavice na školní rok 2011/2012. 
 

 

II.  P o v ě ř u j e 
a) starostku obce podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy s panem 

Adamem Rýdelem, Hodslavice čp. 372, 
 

b) radu obce provedením 2. kola zúženého výběru mezi třemi nejvýhodnějšími 
nabídkami na dodavatele služeb pro nakládání s komunálními odpady do dalšího 
zasedání zastupitelstva, 

 

c) starostku obce podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej „prodloužení 
vodovodního řadu – Hodslavice“s prodávajícími Jaroslavou Cikrytovou, Na Výsluní 
312, Nový Jičín a Vladimírem Gerykem, Na Samotě 84, Nový Jičín-Žilina za 
podmínek, že nabídková cena bude ve shodě s cenou v místě obvyklou. 
 
 

III.  B e r e    n a   v ě d o m í 
a. složení slibu nového člena zastupitelstva obce Hodslavice Mgr. Martiny Holubové, 
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b) kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce, 
 

c) usnesení rady obce č. 13-15, 
 

d) plnění rozpočtu za období leden až červenec 2011, 
 

e) vyúčtování Dne obce, 
 

f) výsledky poptávky na dodavatele služeb pro nakládání s komunálními odpady. 
 
 
 
 
 
 
 
      .......................................................       ........................................... 
                Mgr. Pavla Adamcová               Martin Repta 
                        starostka obce                místostarosta 
 


