
Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
 konaného dne 27. 3. 2013, v 17:30 hodin 

ve společenském sále ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o.

12/238 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva obce 
Hukvaldy v tomto znění:

1. Kontrola usnesení.
2. Zprávy ověřovatelů zápisu.
3. Zprávy finančního a kontrolního výboru.
4. Převody nemovitosti.
5. Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2013.
6. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2012.
7. Různé.
8. Diskuse a závěr.

12:0:3

12/239  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí kontrolu  usnesení  z 9.  zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 17. 10. 2012, z 10. zasedání Zastupitelstva obce 
Hukvaldy,  konaného  dne  17.  12.  2012,  a  z  11.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Hukvaldy, 
konaného dne 24. 1. 2013.
14:0:1

12/240  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere na vědomí zprávu  ověřovatelů  zápisu  z 10. 
zasedání  Zastupitelstva  obce  Hukvaldy,  konaného  dne  17.  12.  2012  a  z  11.  zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 24. 1. 2013.
11:0:4

12/241  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí zprávu  ze  zasedání  Finančního 
výboru dne 11. 3. 2013, přednesenou předsedou výboru, p. Jiřím Sedlářem.
13:0:2
 
12/242  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere na vědomí zprávu  ze  zasedání  Kontrolního 
výboru dne 20. 3. 2013, přednesenou předsedou výboru, Ing. Lukášem Strakošem.
12:0:3

12/243  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje záměr  bezúplatného  převodu  pozemku 
parc.č.  1748/31 o výměře  27 m2 v  k.ú.  Rychaltice  z  majetku  obce Hukvaldy do majetku 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky. 
13:0:2

12/244 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb; 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2013. Rozpočet 
na straně příjmů činí  25.553.400,- Kč a na straně výdajů  33.490.400,-  Kč financování 
7.937.000,- Kč.
11:0:4
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12/245  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje jako  závazné  ukazatele  čerpání 
neinvestičního příspěvku Základní školy a Mateřské školy L. Janáčka Hukvaldy, p.o. rozpočty 
jednotlivých středisek na rok 2013 tj. základní škola 2.456 tis. Kč, mateřská škola 545 tis. Kč, 
školní  jídelna  331  tis.  Kč,  školní  družina  5  tis.  Kč,  obecní  knihovna  125  tis.  Kč,  sál  + 
tělocvična 224 tis. Kč, školní klub 20 tis. Kč + závazný ukazatel čerpání energií (účet 502 – 
spotřeba energie, dle výkazu zisku a ztrát roku 2012 ve výši 1.174.410,- Kč.
13:0:2

12/246 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje  Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 
2012  Obce  Hukvaldy  a  zároveň  vyjadřuje  souhlas  s  celoročním  hospodařením,  a  to  bez 
výhrad.
14:0:1

12/247  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na vědomí Rozpočet  Sdružení  měst  a  obcí 
povodí Ondřejnice na rok 2013.
15:0:0

12/248 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  pověřuje starostu obce Hukvaldy jednáním ve věci 
změny  projektové  dokumentace  „Povodí  Ondřejnice  –  odkanalizování  obcí  Fryčovice  a 
Hukvaldy“,  vedení navrhované trasy 29a kolem mlýnského náhonu pod rodinnými domky 
157, 118, 156, 101,106 a 119 Hukvaldy.
15:0:0 Z: ST. T: příští zasedání ZO.

12/249  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje  uzavření  Dodatku  č.  1  Smlouvy  o 
spolupráci  při  zajišťování  dopravní  obslužnosti  městskou  hromadnou  dopravou, 
provozovanou  dopravcem  ČSAD  Frýdek-Místek  a.s.  mezi  Obcí  Hukvaldy,  zastoupenou 
starostou  Mgr.  Luďkem Bujnoškem a  společností  ČSAD  Frýdek-Místek,  a.s,  Politických 
obětí  2238,  Frýdek-Místek,  zastoupenou  Ing.  Tomášem  Vavříkem,  MBA,  předsedou 
představenstva. Předmětem smlouvy je vymezení rozsahu městské hromadné dopravy ve výši 
75.000,- Kč.
14:0:1

12/ 250 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostu obce Hukvaldy podpisem Dodatku 
č. 1 ke smlouvě – viz. usnesení 12/249.
14:0:1

12/251 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících,  poskytnutí  kompenzace  za veřejné služby a o organizačním zajištění 
dopravní obslužnosti mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a 
společností  Veolia  Transport  Morava a.s.,  Vítkovická  3133/5,  Ostrava-Moravská  Ostrava, 
zastoupenou  Šárkou  Dorotíkovou  a  koordinátorem  ODIS,  s.r.o.,  Na  Hradbách  1440/16, 
Ostrava-Moravská  Ostrava,  zastoupenou  Ing.  Alešem  Stejskalem,  jednatelem.  Předmětem 
smlouvy  je  úhrada  prokazatelné  ztráty  vzniklé  plněním  závazku  veřejné  služby  ve  výši 
90.413,- Kč.
13:0:2

12/252  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje starostu  obce  Hukvaldy  podpisem  ke 
smlouvě – viz. usnesení 12/251.
14:0:1
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12/253 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje záměr rozšíření provozu linky MHD 
č. 865005 z Frýdku – Místku do obce Hukvaldy ve všedních dnech. Tento záměr je podmíněn 
finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje (místo dosavadního financování linky 860302, 
která  tímto  bude  zrušena)  dle  projektu  společnosti  UDI  MORAVA.  Další  podmínkou  je 
souhlas  Města  Frýdku – Místku  s rozšířením smlouvy o  zajištění  provozu linky MHD č. 
865005 Z Frýdku – Místku, Chlebovic do obce Hukvaldy, která je v současnosti platná pouze 
na spoje o víkendech.
14:0:1

12/254 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje navýšení financování linky MHD 865005 
dle projektu UDI MORAVA pro období 2013 až 2018 za podmínky finanční spoluúčasti
Moravskoslezského kraje a Města Frýdek – Místek dle předchozího bodu.
14:0:1

12/255 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pro rok 2013 částku 154 tis. Kč na provoz 
linky MHD od 9. 6. 2013, bude-li dle podkladů schválen a na roky 2014 až 2018 schvaluje 
celkovou roční částku na smlouvu o provozování MHD linky 865005 ve výši 208 tis. Kč 
ročně. 
14:0:1

12/256 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy schvaluje finanční  spoluúčast  žadatelů  na pořízení 
Změny  č. 1 Územního plánu obce Hukvaldy ve výši 10.000,- Kč. Žádost žadatele bude do 
změny  č.  1 Územního  plánu  obce  Hukvaldy  zařazena  po  úhradě  celé  částky  před 
vypracováním projektové dokumentace. 
11:0:4

12/257 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá Radě obce Hukvaldy projednat k nájemním 
smlouvám inflační doložku, pokud není uvedena, a zabývat se výši cen nájemních smluv z 
důvodů značných rozdílů, jak bylo doporučeno schůzí Finančního výboru dne 30. 4. 2012. 
14:0:1 Z: RO. T: příští zasedání ZO.

Projednáno bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce Hukvaldy odnímá čestné občanství prof. Václavu Klausovi, CSc.
7:6:2 (návrh nebyl přijat).

V Hukvaldech 27. 3. 2013

Mgr. Luděk Bujnošek Ing. Ivana Hrčková
starosta místostarostka
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