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Přehled přijatých usnesení z 13.  zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 

ze dne 17.2.2009 

 
13/297 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje p. Jaroslava Petra jako ověřovatele zápisu 
z 13. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. 
11:0:1. 
 
13/298 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce 
Hukvaldy, v předloženém znění: 
 

1. Kontrola usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy. 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu. 
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru. 
4. Smlouvy. 
5.  Převody nemovitostí. 
6.  Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 
7.  Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2009. 
8. Různé. 
9. Diskuse, závěr. 

12:0:0. 
 
13/299 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. zasedání 
zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 20. 11. 2008.  
12:0:0. 
 
13/300 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu  z 12. 
zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 20. 11. 2008. 
11:0:0. 
 
13/301 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního 
výboru, ze dne 27. 01. 2009, přednesenou předsedou výboru, p. Jaroslavem Petrem.  
11:0:1. 
 
13/302 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí Kontrolní zprávu č. 10 a usnesení 
z 12. zasedání kontrolního výboru dne 17.12.2008 a Kontrolní zprávu č. 11 a 12  vč.usnesení 
z 13. zasedání kontrolního výboru, konaného dne 4.2.2009, přednesenou předsedou výboru, p. 
JUDr. Ladislavem Svobodou.  
12.0:0. 
 
13/303 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá starostce obce určit zaměstnance obecního 
úřadu k výběru poplatku za užívání veřejného prostranství – celoročně. 
8:0:3.     T: příští zasedání ZO.   Z: p. starostka 
 
13/304 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá starostce obce předložit na příští zasedání 
zastupitelstva obce Hukvaldy přehled výše vybraných poplatků za užívání veřejného 
prostranství za rok 2006, 2007 a 2008. 
9:0:2.     T: příští zasedání ZO.   Z: p. starostka 
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13/305 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace, mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a Římskokatolickou 
farností Rychaltice, Rychaltice 3, Hukvaldy, zastoupenou P.Th. Lic. Mgr. Dariuszem 
Jedrzejskim, na realizaci projektu  „Společenské centrum pro volnočasové aktivity dětí 
mládeže“, dle uzavřené dohody o spolupráci ze dne 25.7.2008, ve výši maximálně do 
602.145,-Kč. 
8:0:1. 
 
13/306 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostku obce Hukvaldy podpisem 
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, viz. usnesení č. 13/305. 
8:0:1. 
 
13/307 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  záměr prodeje pozemků na k.ú.Sklenov 
parc.č. PK 918 o výměře 49 m2, ostatní komunikace 
parc.č 936/3 o výměře 400 m2, orná půda 
parc.č. 919 o výměře 5880 m2, 
parc.č. 922 o výměře 3679 m2 
parc.č. 923 o výměře 3093 m2 
parc.č. 924 o výměře 83 m2 
parc.č. 925 o výměře 8176 m2 
parc.č. 925/1 o výměře 4765 m2. 
10:0:2. 
 
13/308 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje  pozemku parc.č. 444 na k.ú. 
Rychaltice. 
10:0:2. 
. 
13/309 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodlo o stažení návrhu Obecně závazné vyhlášky 
obce Hukvaldy o místních poplatcích z projednávání na 13. zasedání zastupitelstva obce 
Hukvaldy. 
11:0:1. 
 
13/310 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. c) zák. 
128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení) Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2009. 
Na straně příjmů       21.225.900,- Kč 
Na straně výdajů        26.835.800,- Kč 
Financování – přebytek hospodaření    5.609.900, -Kč. 
 
(Dílčí usnesení k jednotlivým řádkům rozpočtu budou obsažena v zápise).  
13:0:0 
 
13/311 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  podání žádosti o dotaci na rok 2009 
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, opatření 4.1.Rozvoj venkova, na 
akci: „ Rekonstrukce stávajících kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy“ s rozpočtovanými 
náklady v hodnotě do 5 mil. Kč včetně DPH, při plánovaném spolufinancování 7,5 % a dotaci 
92,5 % z uznatelných nákladů. 
13:0:0. 
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13/312 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy souhlasí s realizací akce „ Rekonstrukce stávajících 
kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy“, v případě získání dotace. 
13:0:0. 
 
13/313 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS Pobeskydí, 
program LEADER na akci „ Přestavba garáže na kanceláře, klubovnu a skladové prostory 
v areálu TJ SOKOL Hukvaldy“, s rozpočtovonaými náklady ve výši 1, 25 mil. Kč, vč. DPH, 
při plánovaném spolufinancování 10% a dotaci 90% z uznatelných nákladů. 
11:0:2. 
 
13/314 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy souhlasí s  realizací akce „ Přestavba garáže na 
kanceláře, klubovnu a skladové prostory v areálu TJ SOKOL Hukvaldy“. 
11:0:1. 
 
13/315 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Moravskoslezského kraje, dotační titul č. 2, na akci „Rekonstrukce lávky u p.Bůžka 
v Rychalticích“, s rozpočtovanými náklady 430.000,-Kč, při plánovaném spolufinancování 40 
% a dotaci 60 %  z uznatelných nákladů. 
11:0:2.  
 
13/316 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj Praha z dotačního titulu č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb.  
Maximální dotace ve výši 400 tis. Kč (činí 70%). Spolufinancování obce ve výši 30%. 
10:0:2.     Z: ST.    T: příští zasedání ZO. 
 
13/317 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje navýšení předpokládaných nákladů 
z částky 3 mil. Kč na 4,2 mil. Kč, spoluúčast cca 318.000,-Kč, pro podání žádosti o dotaci 
v roce 2009 z ROP Moravskoslezsko, opatření 4.1. Rozvoj venkova, podopatření školství, 
volný čas, občanská vybavenost, veřejné prostranství, pro projekt s názvem „Modernizace 
učeben ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o.“ 
11:0:0. 
 
13/318 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy pověřuje ředitelku školy p.Alenu Lévovou podáním 
žádosti o dotaci z ROP v roce 2009 a podpisem smlouvy s firmou REMARD, s.r.o., se sídlem 
Vídeňská 7, Brno, na zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na akci 
„Modernizace učeben ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o.“ 
9:0:0. 
           
13/319 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. starostky o činnosti rady 
obce za období od 20.11.2008 do 17.02.2009. 
12:0:0. 
 
13/320 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  souhlasí  s  realizací akce „Povodí Ondřejnice – 
odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ a podáním žádosti o dotaci v rámci Sdružení 
měst a obcí povodí Ondřejnice na Státní fond životní prostředí ČR v rámci Operačního 
programu  Životní prostředí, v termínu do 23.2.2009. 
13:0:0. 
 
13/321 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu  starostky obce  o přípravě   
akce „Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ a přípravě výběrového 
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řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení realizace projektu  
„Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ v roce 2009. 
12:0:0. 
 
13/322 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu  starostky obce o uzavření 
Smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi Sdružením měst a obcí povodí 
Ondřejinice, se sídlem K  Náměstí 22, 739 44 Brušperk a společností VALUE ADDED,a.s., 
se sídlem Opletalova 27, Praha1, IČ: 26130521, zastoupena Ing. K. Křížem, prokuristou, na 
přípravu a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR, 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, na realizaci akce „Povodí Ondřejnice – 
odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“, v termínu do 23.2.2009. 
13:0:0. 
 
13/323 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Přílohu č. 3 ke Zřizovací listině Základní 
školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. schválené dne 7.11.2001. 
13:0:0. 
 
13/324 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce Hukvaldy ve výši – dle přílohy k zápisu, s účinností od 1.2.2009.  
10:2:0. 
 
13/325 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu starostky obce o plnění 
Programu rozvoje obce Hukvaldy za období 2007-2008. 
13:0:0. 
 
13/326 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starostky o postupu 
prací při projednávání změny č. 5 územního plánu obce Hukvaldy. 
13:0:0. 
 
13/327 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodlo o zrušení veřejné obchodní soutěže na akci 
„Obnova a provozování veřejného osvětlení v obci Hukvaldy.“ 
10:0:1. 
 
Projednáno bez přijatého usnesení: 
 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  přijetí daru  pozemku parc.č. 430/51, o výměře 
1469 m2, na k.ú. Sklenov.  
6:0:6. 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  přijetí daru pozemku parc.č. 1242 o výměře 815 
m2, na k.ú. Sklenov. 
6:1:5. 
 
 
V Hukvaldech 17.2.2009 
 
 
 
 
Jaroslava Michnová       Lukáš Strakoš 
starostka        místostarosta 


