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Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 

konaného dne 29. 09. 2009. 

 
 
 
16/354 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce 
Hukvaldy,  v tomto znění:  

1. Kontrola usnesení. 
2. Zprávy ověřovatelů zápisu. 
3. Zprávy finančního a kontrolního výboru. 
4. Převody nemovitostí. 
5. Změna č. 5 územního plánu obce Hukvaldy. 
6. Smlouvy  - TJ Sokol Hukvaldy - neinvestiční dotace. 

- Pronájem hukvaldského dvora – Ing. P. Šmíra a Ing. H. Šmírová. 
7. Rozpočtová změna č. 2/2009. 
8. Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy,p.o. 
9. Různé. 
10. Diskuse, závěr. 

13:0:0. 
 
16/355 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 29. 06. 2009.  
12:0:1. 
 
16/356 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 15. 
zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 29. 06. 2009. 
13:0:0. 
 
16/357 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního 
výboru, ze dne 21.9.2009, přednesenou předsedou výboru, p. Jaroslavem Petrem.  
12:0:1. 
 
16/358 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí Kontrolní zprávu č. 13 a usnesení 
z 15. zasedání kontrolního výboru dne 27.8.2009. 
13:0:0.  
 
16/359 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 740/37 na 
k.ú. Sklenov. 
14:0:0. 
 
16/360  -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 394/9 
na k.ú. Sklenov. 
14:0:0. 
 
16/361 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.410/18  
na k.ú. Sklenov. 
14:0:0. 
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16/362 - Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách k Návrhu změny č. 5 územního plánu 
obce Hukvaldy: 
1. Nevyhovuje námitce – Pavla Reisiga, Dolní Sklenov 76 – k požadavku č. 5/12  

(obsažené v příloze č. 1 v textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem). 
12:0:2. 
2. Nevyhovuje námitce – Miroslava Dryjáka, Dolní Sklenov 59 – k požadavku č. 5/12 

(obsažené v příloze č. 1 v textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem). 
12:0:1. 
 
16/363 -  Zastupitelstvo obce vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Územní 
plán obce Hukvaldy -Změnu č. 5 formou opatření obecné povahy. 
13:0:1. 
 
16/364 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši maximálně 230 tis. Kč, mezi Obcí Hukvaldy zastoupenou starostkou p. J. 
Michnovou a předsedou  TJ Sokol Hukvaldy, Ing. Miroslavem Šplíchalem. 
13:1:0. 
 
16/365 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostku obce Hukvaldy podpisem 
Smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace mezi Obcí Hukvaldy a TJ Sokol Hukvaldy, viz. 
usnesení č. 16/364. 
  
16/366  -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.c) zák. 128/2000 Sb; 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Rozpočtovou změnu č. 2/2009. Rozpočtovou 
změnou č. 2/2009 dojde ke změně na straně příjmů na 22.236,4 tis.Kč a na straně výdajů na 
27.846,3 tis.Kč. 
13:0:0. 
 
16/367 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské 
školy L.Janáčka Hukvaldy,p.o. s účinností od 1.10.2009 v předloženém znění. 
11:0:2. 
 
16/368  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. starostky o činnosti Rady 
obce za období od 29.06. 2009 do 29. 09. 2009. 
13:0:0. 
 
16/369 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starostky o trestním 
řízení s bývalou pracovnicí Obecního úřadu Hukvaldy.  
14:0:0. 
 
16/370 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starostky o výběru 
místních poplatků za období leden-září 2009. 
14:0:0. 
 
16/371 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p.starostky o výsledku 
dílčího přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy. 
14:0:0. 
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16/372 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p.místostarosty o 
hospodaření v obecních lesích. 
14:0:0. 
 
16/373 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá Radě obce Hukvaldy připravit ve spolupráci s 
právními zástupci manželů Šmírových, Sklopčická 606, Ostrava-Krásné Pole, návrh nájemní 
smlouvy a návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti bývalého hukvaldského 
dvora. 
14:0:0.  T: 31.10.2009.  Z: Rada obce Hukvaldy. 
 
 
Projednáno bez přijatého usnesení: 
 
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši maximálně 180 tis. Kč, mezi Obcí Hukvaldy zastoupenou starostkou p. J. Michnovou 
a předsedou  TJ Sokol Hukvaldy, Ing. Miroslavem Šplíchalem. 
3:3:6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslava Michnová Bc.Lukáš Strakoš 
 starostka místostarosta 
 


