
Přehled přijatých usnesení z  19. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
 konaného dne 31. 5. 2010 

19/430  –  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje  p.  Ing.  Martina  Dryjáka  ověřovatelem 
zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy. 
11:0:1

19/431 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce 
Hukvaldy, v tomto znění: 

1. Kontrola usnesení.
2. Zpráva ověřovatelů zápisu.
3. Zprávy výborů finančního a kontrolního.
4. Převody nemovitostí.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2010.
6. Závěrečný účet obce Hukvaldy za rok 2009, Závěrečný účet hospodaření Sdružení 

měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2009.
       7. Různé.
       8. Diskuse, závěr.
 13:0:0.

19/432 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy  bere na vědomí kontrolu usnesení  z 18.  zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 01. 03. 2010. 
13:0:0.

19/433 -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na vědomí zprávu  ověřovatelů  zápisu  z 18. 
zasedání  Zastupitelstva  obce  Hukvaldy,  konaného  dne  01.  03.  2010,  přednesenou 
Ing.L.Foldynou.
13:0:0.

19/434  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí  zprávu  ze  zasedání  Finančního 
výboru, ze dne 17.5.2010, přednesenou předsedou výboru, p. Jaroslavem Petrem. 
13:0:0.

19/435 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí Kontrolní zprávu č.16 a usnesení z 
18. zasedání Kontrolního výboru ze dne 12.5.2010, přednesenou předsedou výboru p. JUDr. 
Ladislavem Svobodou.
12:0:0.

19/436 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje prodej  pozemku parc.č. PK 339 díl 2 na 
k.ú.  Rychaltice,  o  výměře  11  m2  manželům  Marii  a  Petru  Šmiřákovým,  Hukvaldy,  část 
Rychaltice 13, za cenu 40,-Kč za m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti.
12:0:0.

19/437  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje stažení  z  jednání  19.  zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy  o záměru prodeje části pozemku parc. č. PK 699/2,   na k.ú. 
Sklenov.  
10:1:1.

19/438 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr prodeje pozemku  parc.č. PK 1217/2 
díl „s“ o výměře 199 m2, na k.ú. Sklenov. 
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13:0:0.
19/439   -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje přijetí  daru-nemovitosti  garáže  na 
pozemku parc.č. 708, stavební, na k.ú. Sklenov, od TJ Sokol Hukvaldy, zastoupené předsedou 
TJ Sokol Ing. Miroslavem Šplíchalem.
13:0:0.

19/440 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.c) zák. 128/2000 Sb; 
o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném znění,  Rozpočtovou změnu  č.  1/2010.  Po  provedení 
Rozpočtové  změny  č.  1/2010  bude  na  straně  příjmů  21.818.600,-Kč   a  na  straně  výdajů 
25.302.200,-Kč, financování (přebytek hospodaření z minulých let) 144.600,-Kč.
13:0:0.

19/441  Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Závěrečný účet obce Hukvaldy za rok 2009, 
jehož součástí  je Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření  obce za rok 2009 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce Hukvaldy za rok 2009, bez výhrad.
13:0:0.

19/442 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí  Závěrečný účet Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku, za rok 2009.
13:0:0.

19/443 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p.starostky o činnosti Rady 
obce Hukvaldy za období od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2010.
13:0:0.

19/444 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  mezi  Obcí  Hukvaldy,  zastoupené  starostkou  p.  J. 
Michnovou a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený 
hejtmanem kraje p. Ing. J. Palasem, ve výši 200.000,-Kč, na podporu turistických oblastí v 
Moravskoslezském kraji.
13:0:0.

19/445 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostku obce p. J. Michnovou podpisem 
Smlouvy o poskytnutí dotace – viz usnesení č. 19/444.
13:0:0.

19/446 -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na vědomí  uzavření  smlouvy o  poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Sdružením měst a obcí povodí  Ondřejnice, 
zastoupené předsedou sdružení Ing. D. Dvořákem  a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje p. Ing. J. Palasem, ve výši 40.000,-Kč 
na  pořádání „Dne obce Hukvaldy“.
13:0:0.

19/447  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje přijetí  dotace  ve  výši  230.500,-Kč  z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí 
a měst do 10 tis. obyvatel“,  na kofinancování akce: „ Přestavba garáže na kancelář, klubovnu 
a  skladový  prostor  v  areálu  TJ  Sokol  Hukvaldy“,  v  případě,  že  Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje rozhodne o přidělení této dotace obci Hukvaldy, na svém zasedání, 
dne 23. 6. 2010. 13:0:0.
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19/448  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí zprávu  p.  starostky  o  výběru 
nedoplatků za období od 1.1.2010 do 15.5.2010. 
13:0:0.

19/449 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí  stanovisko starosty obce Fryčovice 
k  převodu příslušnosti k.ú. obce Fryčovice – osada Krnálovice - pod k.ú. obce Hukvaldy.
13:0:0.

19/450  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí informaci  p.  místostarosty  o 
hospodaření v obecních lesích. 
13:0:0.

19/451  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí informaci  p.  starostky  o 
připravovaných investičních  akcích  – kanalizace,  spojovací  krček mezi  kabinami  a  garáži 
areálu TJ Sokol Hukvaldy,  o situaci při povodni v květnu 2010 na území obce Hukvaldy.  
13:0:0.

V Hukvaldech 31.5.2010

Jaroslava Michnová Bc. Lukáš Strakoš
starostka místostarosta
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