U S N E S E N Í
z 8. zasedání zastupitelstva obce v Hodslavicích konaného dne 14. 12. 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 - předsedkyně,
členové Mgr. Martina Holubová, Miroslav Frýdl,
b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou a ověřovatele zápisu: Roman Kolařík, Zdenek Plešek,
c) rozpočtovou změnu č.5: příjmy navýšení o 159 000 Kč,
výdaje snížení o 1 771 000 Kč, financování navýšení o 1 930 000 Kč,
d) rozpočtové provizorium na rok 2012: čerpání 1/12 měsíčně rozpočtu 2011 a v lednu 2012
úhrada druhé splátky ve výši 1 500 000 Kč úvěru za Společenský dům,
e) plán financování obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník dle přílohy,
f) vodné od 1.1.2012 pro Skupinový vodovod Hodslavice – Straník ve výši 22,80 Kč
včetně DPH za 1 m3,
g) výkup nemovitostí v rozsahu dle předloženého návrhu za kupní cenu Kč 1.313.980,00
předmět prodeje z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železniční
a dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Praha – Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ:
70994234, do majetku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, který byl za
účelem výstavby cyklostezky založen a bere na vědomí průběžnou informaci ve věci nabytí
nemovitostí pro výstavbu cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice,
h) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místních poplatcích,
i) dodavatele služeb pro sběr, svoz a odstraňování odpadu od 1.4.2012 firmu Sita CZ a.s.
Valašské Meziříčí,
j) zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice,
příspěvková organizace platnou od 1.1.2012,
k) záměr odprodeje části pozemku parc.čís. 814/3, ostatní plocha, jiná plocha (nová část
označena parc.čís. 814/5 o výměře 78 m 2) v k.ú. Hodslavice.

II. P o v ě ř u j e
a) radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném rozsahu,
b) starostku obce vypovězením Obstaravatelské smlouvy č.4/2011 ze dne 17.12.2010
s Technickými službami Nový Jičín o zajišťování svozu a likvidace komunálních odpadů.

III. B e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce,

b) usnesení rady obce č. 19-22,
c) zprávu o žádosti firmy FITCRAFT s.r.o.,
d) plnění rozpočtu za období leden až listopad 2011,
e) vyhodnocení nabídek na výměnu oken v budově ZŠ,
f) další termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro rok 2012.

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

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

