
Přehled přijatých usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
které se konalo dne 1. 3. 2010 

18/405 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy jmenuje p. Jaroslava Petra ověřovatelem zápisu z 
18.zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy.
10:0:1

18/406 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva obce 
Hukvaldy, v tomto znění:

1. Kontrola usnesení.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu.
3. Zprávy výborů finančního a kontrolního.
4. Převody pozemků.
5. Smlouvy - pronájem hukvaldského dvora – Ing. P. Šmíra a Ing. H. Šmírová,

           - o dílo na zpracování nového územního plánu obce Hukvaldy.
       6. Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2010.
       7. Projednání  návrhu projektové dokumentace nového územního plánu obce Hukvaldy.
       8. Různé.
       9.  Diskuse, závěr.
11:0:0

18/407 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 1. 12. 2009. 
11:0:0.

18/408 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. 
zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 1. 12. 2009.
10:0:1

18/409  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí zprávu  ze  zasedání  Finančního 
výboru, ze dne 8.2.2010, přednesenou předsedou výboru, p. Jaroslavem Petrem. 
11:0:0

18/410  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí Kontrolní zprávu č.15 a usnesení ze 
17.  zasedání  kontrolního  výboru  dne  17.2.2010,  přednesenou  členem  výboru  p.  Ing. 
Ladislavem Foldynou.     
11:0:0

18/411 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. PK 339 díl 
2 na k.ú. Rychaltice.  
11:0:0

18/412 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy  neschvaluje záměr prodeje pozemků  parc.  č.  PK 
669/13 a 699/2, a PK 721/1 všechny pozemky na k.ú. Sklenov.  
11:0:0
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18/413 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje společnost Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o.,  Spartakovců  3,  708  00  Ostrava-Poruba,  zastoupenou  jednateli  Ing.  arch.  Petrem 
Gajduškem, Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, Ing. Zdeňkou Veselou,  zpracováním nového 
územního plánu obce Hukvaldy.
11:0:0

18/414  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje uzavření  Smlouvy  o  dílo  mezi  Obcí 
Hukvaldy,  zastoupenou  starostkou  p.  J.  Michnovou  a  Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o.,  Spartakovců  3,  798  00   Ostrava-Poruba,  zastoupená  jednateli  Ing.arch.  Petrem 
Gajduškem,  Ing.  Arch.Vladimírou  Fuskovou  a  ing.  Zdeňkou  Veselou   na  zpracování 
Územního plánu obce Hukvaldy, za celkovou cenu 678.300,-Kč vč. DPH.
11:0:0

18/415 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  zmocňuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo 
viz. usnesení 18/414.
11:0:0 
 
18/416  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje ve  smyslu  §  84  odst.  2  písm.  c)  zák. 
128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení) Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2010.
Na straně příjmů   21.507.400,- Kč
Na straně výdajů    24.991.000,- Kč
Financování – přebytek hospodaření   3.483.600, -Kč.
9:0:2
(Hlasování o jednotlivých položkách rozpočtu jsou obsažena v zápise).

18/417 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje požadavky občanů a obce Hukvaldy – dle 
Přílohy  č.  1  pro  zpracování  nového  územního  plánu  obce  Hukvaldy,  po  provedených 
úpravách. (Hlasování o jednotlivých požadavcích jsou obsažena v zápise).
10:0:1

18/418 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy  schvaluje zpracování  projektu a  podání  žádosti  o 
dotační  podporu  na  tvorbu  územního  plánu z  Evropského fondu pro  regionální  rozvoj,  z 
Integrovaného  operačního  programu  (IOP),  oblast  intervence  5.3b)  Modernizace  a  rozvoj 
systémů  tvorby  územních  politik  -  Podpora  tvorby  a  aktualizace  ÚP  obcí.  Smluvním 
partnerem  pro  přípravu  žádosti  o  dotaci  je  Ing.  arch.  Aleš  Palacký.
11:0:0

18/419  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. starostky o činnosti Rady 
obce za období od 01.12. 2009 do 01. 03. 2010.
11:0:0

18/420 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy  bere na vědomí zprávu p.  starostky o provedené 
inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2009. 
11:0:0

18/421  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy bere  na  vědomí zprávu  p.  starostky  o  výběru 
nedoplatků za rok 2009. 
11:0:0
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18/422 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starostky o neposkytnutí 
dotací z prostředků Regionálního operačního programu.
11:0:0

18/423 -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na vědomí informaci  p.  starostky  o  podání 
žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 16 OPŽP.
11:0:0

18/424  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  vyslovuje  podporu žádosti  Občanského  sdružení 
Krnalovice, zastoupené Ing. Tomášem Ocelkou, o přičlenění části Krnalovic v katastrálním 
území Fryčovice ke katastrálnímu území Rychaltice obce Hukvaldy.
11:0:0

18/425  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí informaci  p.  místostarosty  o 
hospodaření v obecních lesích za rok 2009.
10:0:1

18/426 -  Zastupitelstvo obce Hukvaldy  bere na vědomí  informaci p. starostky o postupu 
prací na přípravách kanalizace v obci Hukvaldy. 
11:0:0

18/427 – Zastupitelstvo  obce Hukvaldy souhlasí s  dodatečnou  stokou A29a v projektové 
dokumentaci na odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy.
10:0:0

18/428  –  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje snížení  odměn  neuvolněných  členů 
zastupitelstva obce Hukvaldy v jednotlivých částech o 25 % , s účinností od 1.3.2010.
11:0:0

18/429  –  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje podání  žádosti  o  dotaci  z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení adsorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc 
obyvatel na kofinancování vlastního podílu na celkových uznatelných nákladech na projektu 
„Přestavba garáže na skladový prostor a kanceláře v areálu TJ Sokol Hukvaldy“. 
11:0:0

Projednáno bez přijatého usnesení:

- Zastupitelstvo obce Hukvaldy  ukládá Kontrolnímu výboru zabývat se připomínkou p.Ing. 
Dryjáka k připojení na internet – konkrétně usnesení Rady obce Hukvaldy č. 42/1187. 
6:1:4

- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje zadat  přepracování nájemní smlouvy mezi  Obcí 
Hukvaldy a  manžely  Šmírovými  na nájem hukvaldského dvora právní  kanceláři,  která  se 
těmito záležitostmi zabývá.
6:1:4
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- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje v předložené nájemní smlouvě mezi Obcí Hukvaldy 
a manžely Šmírovými v čl.XII. bod 4 ponechat v platnosti pouze větu první. V čl. IV. bod 4 
doplnit  větu:  Ustanovení  tohoto  článku  se  nevztahuje  na  ukončení  nájmu  z  důvodu,  kdy 
budou vyrovnány majetko-právní vztahy tím, že se vlastníkem nestane Obec Hukvaldy.
5:0:6  

-  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy schvaluje uzavření  Nájemní  smlouvy na objekt  č.p.  110, 
postavený na pozemku parc.č. 142/6 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 142/6 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45m2, dále objekt bez č.p. zem.usedlost, postavený na 
pozemku parc.č. 142/1 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 142/1 – zastavěná 
plocha  a  nádvoří  o  výměře  4237  m2,  a  dále  pozemek  parc.č.  356/2  –  ostatní  plocha, 
manipulační plocha o výměře 537 m2, na k.ú. Sklenov, mezi  Obcí Hukvaldy, zastoupenou 
starostkou p. J. Michnovou a  Ing. Pavlem Šmírou a Ing. Hanou Šmírovou, oba trvale bytem 
Ostrava – Krásné Pole, Sklopčická 606, na dobu 50 let, s účinností od 1.4.2010.
0:4:6

V Hukvaldech 1.3.2010

Jaroslava Michnová Bc.Lukáš Strakoš
starostka místostarosta
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