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Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy,  

konaného dne 20. 11. 2008 

 
 
12/266 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje p. Petra Sobotíka jako člena návrhové komise pro 
12. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. 
10:0:0. 
 
12/267 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  program 12. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy, 
po doplnění návrhu programu JUDr. Svobodou, v tomto znění:  

1. Kontrola usnesení z 10. a 11.  zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu. 
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru. 
4.   Smlouvy. 
5.   Převody nemovitostí. 
6.   Rozpočtová změna č.4/2008. 
7.   Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Hukvaldy. 
8.   Obecně závazná  vyhláška Obce Hukvaldy č.2/2008. 
9.   Návrh na doplnění OZV č. 3/2007 o místních poplatcích. 
10. Rozpočtové provizorium pro rok 2009. 
11. Rozpočtový výhled.  
12. Různé. 
13. Diskuse, závěr. 
10:0:0. 

 
12/268  -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dar p. Stanislavu Novákovi, Hukvaldy, část Horní 
Sklenov 11, ve výši 10.000,--Kč.  
10:0:0. 
 
12/269 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení z 11. zasedání 
zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 21. 8. 2008.  
10:0:0. 
 
12/270 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu  z 10. zasedání 
zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 24. 7. 2008 a 11. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy, 
konaného dne 21.8.2008. 
10:0:0. 
 
12/271  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí Kontrolní zprávu č. 9  a usnesení  z 11.  
zasedání kontrolního výboru, konaného dne 8. 10. 2008, přednesenou předsedou výboru, p. JUDr. 
Ladislavem Svobodou. 
10:0.0. 
  
12/272 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru, ze dne 
29. 10. 2008.  
10:0:0. 
 
12/273 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 
zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou 
starostkou p. J. Michnovou  a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, Ostrava, na pořízení 
projektové nebo jiné dokumentace záměru „Realizace komplexních opatření v objektu ZŠ a MŠ 
L.Janáčka  Hukvaldy, p.o.,za účelem dosažení úspor energií“, ve výši maximálně 314.100,--Kč. 
10:0:0. 
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12/274 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostku obce Hukvaldy podpisem smlouvy o 
poskytnutí dotace, viz. usnesení č. 12/273. 
10:0:0. 
 
12/275 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Obcí Hukvaldy 
zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a Městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 
Městem Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk, na 
rozvoj cestovního ruchu, společné propagace a koordinace spolupráce pod hlavičkou „Lašská brána 
Beskyd.“   
10:0:0. 
 
12/276 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostku obce Hukvaldy podpisem smlouvy o 
spolupráci v rámci projektu „Lašská brána Beskyd,“ viz. usnesení 12/ 275. 
10:0:0. 
 
12/277 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pokračovat v jednání zastupitelstva obce Hukvaldy 
bodem převody nemovitostí. 
9:0:1. 
 
12/278   - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  prodej  pozemku parc.č. 724/11 o výměře 175 m2 
na k.ú. Sklenov, který byl odměřen z pozemku parc.č. 724/1 na k.ú. Sklenov, společnosti BREKER, 
s.r.o. Žerotínova 1155/3, Moravská Ostrava, IČ: 26834464, za cenu 100,--Kč/ m2 vč. nákladů 
souvisejících. 
9:0:1. 
 
12/279  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje prodej pozemku, parc.č. 505/9, o výměře 784 m2, 
na k.ú. Sklenov, p. Radimu Drlíkovi, Hukvaldy 156, za cenu 70,--Kč/m2 vč. nákladů souvisejících 
s převodem nemovitosti. 
8:0:2. 
  
12/280 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje prodej pozemku parc.č. 505/55, o výměře 151 m2 
na k.ú. Sklenov, p. Vladimíru Mlčochovi, ul.Lískovecká 221, Frýdek-Místek,  za cenu 300,--Kč/m2 
vč. nákladů souvisejících s převodem nemovitosti. 
9:0:1. 
 
12/281 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy odkládá prodej pozemku parc.č. 449/16,  o výměře 57 m2,  na 
k.ú. Rychaltice. Pozemek bude nejdříve geometricky zaměřen. 
9:0:1. 
 
 
12/282 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1647/1 na k.ú. 
Rychaltice.  
11:0:0. 
 
12/283 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1252/1 na k.ú. 
Sklenov. 
8:0:1. 
 
12/284 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.1233 na k.ú. 
Sklenov.  
8:0:2. 
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12/285  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.c) zák. 128/2000 Sb; o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, Rozpočtovou změnu č. 4/2008. Rozpočtovou změnou č. 4/2008 
dojde ke změně na straně příjmů na 23.188.600,-- Kč, a na straně výdajů na 29.166.900,--Kč.  
11:0:0. 
 
12/286 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje ve smyslu § 47 odst. 5, zák. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavební řádu upravený Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce 
Hukvaldy včetně vyhodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu 
obce Hukvaldy. 
10:0:0. 
 
12/287 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy č. 
2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Účinnost od 1.1.2009. 
10:0:0. 
 
12/288 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Rozpočtové provizorium obce Hukvaldy  na rok 
2009. 
11:0:0. 
 
12/289 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Rozpočtový výhled obce Hukvaldy na léta 2010 – 
2013. 
11:0:0. 
  
12/290 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy:  

1. Pověřuje starostku obce k zajištění přepracování hl. 3 čl. 17, 20 a 22 Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2007 o místních poplatcích. 

2. Pověřuje kontrolní výbor ke kontrole oprávněnosti užívání veřejného prostranství. 
3. Pověřuje finanční výbor k ověření výběru místních poplatků za rok 2008. 
4. Ukládá starostce obce upravit návrh sazeb místních poplatků za užívání veřejného 

prostranství v souladu s čl. 22 odst. 1, písm.a), b) Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o 
místních poplatcích. 

10:0:1 T: příští zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. Z: ST, kontrolní výbor, finanční výbor. 
 
12/291 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pořízení nového územního plánu obce Hukvaldy ve 
smyslu § 44 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
11:0:0. 
 
12/292 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá zveřejnit informaci o pořízení nového územního plánu 
obce Hukvaldy způsobem v místě obvyklým a zároveň vyzvat občany k možnosti podávání návrhů do 
30.6.2008. 
11:0:0.  T: do 31.12.2008. Z: ST. 
  
12/293 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva obce Hukvaldy 
po provedené úpravě v čl. 6, odst. 11) vypuštění poslední věty „Na závěr je usnesení v plném znění 
přečteno.“  
10:0:0. 
 
12/294 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. starostky o činnosti rady obce za 
období od 21.8.2008 do 30.10.2008.  
11:0:0. 
 
12/295 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starostky o provedené 
rekonstrukci školní kuchyně. 
10:0:0. 
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12/296 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích.  
10:0:0. 
 
 
 

 

 

Projednáno bez přijatého usnesení: 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9/215 a kontrolu usnesení z  10. 
zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 24. 7. 2008.  
6:2:2. 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Kritéria pro tvorbu cen za prodej obecních pozemků pro rok 
2009 v upraveném znění. 4:1:4. 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje, zda se bude o prodeji pozemku parc.č 449/16 na k.ú. 
Rychaltice jednat na 12. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. 6:1:1. 
 
- Prodej pozemku parc.č. 505/9 na k.ú. Sklenov za cenu 50,--Kč/m2. 7:2:1. 
- Prodej pozemku parc.č. 505/9 na k.ú. Sklenov za cenu 100,--Kč/m2. 3:0:7. 
- Prodej pozemku parc.č. 505/55 na k.ú. Sklenov za cenu 50,--Kč/m2. 0:4:6. 
- Prodej pozemku parc.č. 505/55 na k.ú. Sklenov za cenu 200,--Kč/m2. 6:0:4. 
- Prodej pozemku parc.č. 505/55 na k.ú. Sklenov za cenu 80,--Kč/m2. 2:2:4. 
- Prodej pozemku parc.č. 505/55 na k.ú. Sklenov za cenu 350,--Kč/m2. 4:0:5. 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá provést likvidaci černé skládky na parkovišti na Hukvaldech. 
3:1:4. Z: ST. T: příští zasedání ZO. 
 
 
 
 
 
V Hukvaldech 20.11.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Michnová      Lukáš Strakoš 
starostka       místostarosta 
 
 
 


