
Přehled přijatých usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
ze dne 14. 12. 2010 

1/14 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy v 
předloženém znění:

1.   Kontrola usnesení–zpráva ověřovatelů zápisu.
2.   Volba stálé návrhové komise.
3.   Jmenování stálých ověřovatelů zápisu.
4.   Jednací řád zastupitelstva obce Hukvaldy.
5.   Volba členů výborů finančního a kontrolního.
6.   Informace  o plnění rozpočtu k 30.11.2010.
7.   Rozpočtové provizorium na rok 2011.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů.
9.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích.
10. Přijetí dotace Obnova veřejného osvětlení a schválení smlouvy o poskytnutí dotace.
11. Různé:   - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Hukvaldy,

        - přenesení pravomocí na radu obce,
        - zateplení budouvy ZŠ a MŠ L.Janáčka,
        - Dodatek č. 1 k dohodě s Římskokatolickou farností.

12. Diskuse, závěr.
13:0:1

1/15 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva 
obce Hukvaldy, konaného dne 23. 08. 2010. 
14:0:0

1/16  -Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí zprávu  ověřovatelů  zápisu 
z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 10.11.2010.
13:0:1

1/17  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje složení stálé návrhové komise  Mgr. Alena Lévová, 
RNDr. Jiří Maťa.
10:1:3

1/18 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy jmenuje stálé ověřovatelé zápisu p. Jiřího Sedláře a Ing. 
Ivo Dienelta.
11:0:3

1/19  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Hukvaldy  po 
provedených úpravách.
14:0:0.

1/20 Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pětičlenný kontrolní výbor.
14:0:0

1/21  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, výbor kontrolní ve složení: Bc. Lukáš Strakoš, Pavel 
Šlosar, Bc. Jan Sasín, Ing. Martin Dryják, p. Ivana Kapsiová.
14:0:0
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1/22  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, předsedou kontrolního výboru Bc. Lukáše Strakoše.
13:0:1 

1/23  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere na vědomí informaci  o  plnění  Rozpočtu  obce 
Hukvaldy k 30.11.2010.
14:0:0
 
1/24 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje Rozpočtové provizorium obce Hukvaldy na 
rok 2011.
13:0:1

1/25 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy č. 
1/2010  o  místním poplatku  za  provoz systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování  komunálních odpadů s účinností od 1.1.2011.
14:0:0
 
1/26 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy č. 
2/2010  o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011.
14:0:0

1/27  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje přijetí  dotace  ve  výši  900.299,-  Kč  z 
Programu  rozvoje  venkova,  Státního  zemědělského  intervenčního  fondu  na  realizaci  díla 
Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy – I.etapa.
14:0:0

1/28  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje uzavření  Dohody  o  poskytnutí  dotace  z 
Programu rozvoje venkova ČR mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostou Mgr. Luďkem 
Bujnoškem a Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 
Praha 1,  zastoupený Ing.  Pavlem Jarošem,  ředitelem,  na  realizaci  díla  Obnova veřejného 
osvětlení v obci Hukvaldy – I.etapa, ve výši 900.299,- Kč.
14:0:0

1/29 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy  zmocňuje starostu Mgr.  Luďka Bujnoška k podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace – viz usnesení č. 1/28. 
14:0:0

1/30 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 
obce Hukvaldy ve výši a s účinností  dle přílohy č. 1.
8:2:4

1/31- Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje přenesení  pravomoci na Radu obce Hukvaldy 
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v platném 
znění   provádět  rozpočtová  opatření  ve  výši  do  100.000,-Kč  v  části  příjmů  i  výdajů  v 
jednotlivých případech. V části příjmů provádět rozpočtování opatření  ve finančních vztazích 
k jinému rozpočtu bez omezení.  V části  příjmu i  výdajů provádět  rozpočtová opatření  na 
základě vyšších rozpočtů u tzv. průtokových dotací (transférů) pro příspěvkovou organizaci.
10:0:4
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1/32 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starosty o možnosti  přijetí 
dotace  z  Fondu soudržnosti  (EU)  ve  výši  5.  763.714,-  Kč a  ze  Státního  fondu životního 
prostředí ve výši 339.042,-Kč na akci zateplení budovy základní školy.
14:0:0

1/33  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí informaci  p.  místostarostky  Ivany 
Hrčkové o postupu prací na realizaci díla přístavba spojovacího traktu TJ Sokol Hukvaldy.
13:0:1

1/34 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 
33/24/06/10  ze  dne  24.6.2010,  mezi  Obcí  Hukvaldy  zastoupené  starostou  Mgr.  Luďkem 
Bujnoškem a Severomoravskou stavební společností, s.r.o. ,Suvorovova 573, Šenov u Nového 
Jičína,  zastoupena  Ing.  Miroslavem  Hruškou,  ředitelem.  Předmětem  dodatku  je  úhrada 
víceprací na akci „Přístavba spojovacího traktu mezi stávající kabiny a garáži v areálu TJ 
Sokol Hukvaldy“ v celkové výši 114.718,-Kč.
13:0:1

1/35 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostu obce Hukvaldy podpisem Dodatku č. 
1, viz usnesení 1/34.
13:0:1

1/36 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci 
a financování  projektu „Společenské  centrum pro volnočasové aktivity děti a mládeže“, mezi 
Obcí  Hukvaldy,  zastoupenou  starostou  Mgr.  Luďkem  Bujnoškem  a  Římskokatolickou 
farností Rychaltice, zastoupenou p. Th. Lic Dariuszem Jedrzejskim. Předmětem dodatku je 
sjednocení termínu podání monitorovacích zpráv.
13:0:0

1/37 -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje starostu  Mgr.  Luďka Bujnoška  podpisem 
smlouvy, viz usnesení 1/36.
13:0:0

1/38 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starosty o činnosti Rady 
obce Hukvaldy za období od 10.11.2010 do 14.12.2010.
12:0:2

1/39  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  ukládá Radě  obce  Hukvaldy  přepracovat  Přehled 
přijatých usnesení z 1. a 2. schůze Rady obce Hukvaldy.
11:0:3 Z: Rada obce T: příští schůze Rady obce Hukvaldy

1/40 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá vedení obce Hukvaldy svolat jednání Rady obce 
Hukvaldy  za  účasti  ostatních  zastupitelů  o  návrhu  Programu  rozvoje  obce  Hukvaldy  na 
období 2011-2014.
10:0:4 Z: ST,MS T: 31.01.2011
  
1/41 -Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pětičlenný finanční výbor. 
12:0:2
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1/42  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, výbor finanční ve složení : 
p. Jiří Sedlář, Mgr. Ida Klosíková, p.Antonín Kuboš, Ing. Lubomír Piskoř, Th. Lic. Dariusz 
Jedrzejski.
8:1:5

1/43  - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, předsedou finančního výboru p. Jiřího Sedláře .
11:0:3

Projednáno bez přijatého usnesení:

- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84  odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, výbor finanční ve složení : 
p. Jiří Sedlář, Ing. Lubomír Piskoř, Th. Lic. Dariusz Jedrzejski.
7:2:5

V Hukvaldech 14.12.2010

…...................................................... …...................................................
         Mgr. Luděk Bujnošek  Ing. Ivana Hrčková
                 starosta      místostarostka
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