
Přehled přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
 ze dne 7. 11. 2012,  ve společenském sále ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o.

9/194 -Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje program  9.  zasedání  Zastupitelstva  obce 
Hukvaldy ve znění.

1. Kontrola usnesení. 
2. Zpráva ověřovatelů zápisů.
3. Zprávy výborů kontrolního a finančního.
4. Smlouva o spolupráci Lašská brána. 
5. Převody nemovitostí.
6. Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Hukvaldy.
7. Rozpočtová změna č. 2/2012.
8. Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č.  3/2012 o místním poplatku za provoz 

systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů.

9. Různé.
10. Diskuse, závěr.

8:2:4

9/195  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí kontrolu  usnesení  z 8.  zasedání 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 7. 8. 2012. 
14:0:0

9/196 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z  
8. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 7. 8. 2012. 
11:0:3

9/197 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru 
dne 24. 10. 2012, přednesenou předsedou výboru, p. Jiřím Sedlářem.
13:0:1

9/198 -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí  Zprávu  kontrolního  výboru  ze 
zasedání dne 29. 10. 2012, přednesenou předsedou výboru p. Ing. Lukášem Strakošem. 
14:0:0

9/199 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje  uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí 
Hukvaldy, zastoupenou starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a městy Kopřivnice, Štefánikova 
1163, zastoupené starostou Ing. Josefem Jalůvkou, Příbor, Náměstí S. Freuda 19, zastoupené 
starostou Ing. Milanem Strakošem, Štramberk, Náměstí 9, zastoupené Ing. Janem Sochou a 
Kulturním domem Kopřivnice, p.o., provozovatelem Informačního centra města Kopřivnice, 
se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, zastoupenou Ing. Adrianou Polarzcyk, ředitelkou. 
Předmětem smlouvy je úprava podmínek spolupráce smluvních stran při rozvoji cestovního 
ruchu na území smluvních stran na rok 2012, pod hlavičkou  „Lašská brána Beskyd“.
14:0:0

9/200  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje starostu  obce  podpisem  smlouvy  viz. 
usnesení 9/199.
14:0:0
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9/201  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje vzájemnou  směnu  pozemků  mezi  Obcí 
Hukvaldy a  manžely  Annou a  a  Jaroslavem Smolíkovými,  Hukvaldy,  část  Rychaltice  66. 
Jedná se o pozemky odměřené z parcely č. 1607 ve vlastnictví Obce Hukvaldy, parc.č. 1607 
díl „e“ o výměře 376 m2, 1607 díl „i“ o výměře 127 m2, 1607/5 o výměře 72 m2, 1607/6 o 
výměře  14  m2 a  1607/7  o výměře  39 m2,  vše  ostatní  plocha  na  k.ú.  Rychaltice,  celková 
výměra  směňovaných  pozemků  je  628  m2,  za  pozemky  ve  vlastnictví  manželů  Anny  a 
Jaroslava Smolíkových, parcely 832/2 o výměře 41 m2, 840/11 o výměře 150 m2, díl „d“ z 
parcely 840/1 o výměře 412 m2, který se slučuje do parcely 1607/1, díl „h“ z parcely 840/1 o 
výměře 25 m2, který se slučuje do parcely 1607/3, vše na k.ú. Rychaltice, o celkové výměře 
628 m2.
14:0:0

9/202  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje  prodej  pozemků,  odměřených  z  parc.č. 
1606/5  na  k.ú.  Rychaltice,  parcelu  č.1606/5  o  výměře  39  m2,  ostatní  plocha,  p.  Radku 
Pundovi, Hukvaldy, část Rychaltice 167, parc.č. 1606/6 o výměře 124 m2, ostatní plocha, p. 
Aleši  Benišovi,  Hukvaldy,  část  Rychaltice  105 a  parc.č.  1606/7  o výměře  30 m2,  ostatní 
plocha, p. Martinu Kuptíkovi Hukvaldy, část Rychaltice 41, vše na k.ú. Rychaltice, všem za 
cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
14:0:0

9/203  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  neschvaluje záměr  prodeje  pozemku  parc.č.  664, 
stavební, o výměře 35 m2 na k.ú. Sklenov. 
14:0:0

9/204 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 339/3 
na k.ú. Rychaltice. 
13:0:1

9/205  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  neschvaluje záměr  prodeje  části  pozemku  parc.č. 
1195/1 na k.ú. Sklenov. 
14:0:0

9/206 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1598/3 o 
výměře  310 m2,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  na  k.ú.  Rychaltice,  obec  Hukvaldy z 
majetku České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví 
Obce Hukvaldy.
13:0:1

9/207 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje  pořízení změny č. 1  Územního plánu obce 
Hukvaldy, pro tyto požadavky: 
-  Změna funkčního  využití  pozemků parc.č.  st.  49,  520/2,  521,  522,  523 a  227/8  na  k.ú.  
Rychaltice z plochy smíšené do plochy smíšené výrobní a skladování. Žadatel Jiří Foldyna,  
Václava Jiříkovského 179/62, 700 30 Ostrava.
- Prověření nové varianty příjezdu k zastavitelné ploše Z 59. Žadatel Jiří Foldyna, Václava  
Jiříkovského 179/62, 700 30 Ostrava.
-  Změna zařazení  pozemku parc.č.  154/7 na k.ú.  Sklenov z  plochy  zemědělské  do plochy  
umožňující výstavbu rodinných domků. Žadatel Martin Matula, Horní Sklenov 10, Hukvaldy  
739 46.
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- Změna zařazení pozemků parc.č. st. 486, 618/2, 620/1, 620/2 a 621 na k.ú. Sklenov z plochy  
zemědělské a plochy zahrady na plochu smíšenou obytnou, umožňující výstavbu rodinného  
domu. Žadatel Mgr. Radim Veselý, Janovského 7, Moravská Ostrava 702 00.
- Změna zařazení pozemků parc.č. 609, 610/2, 611/1, 612/1, 612/2, 613 na k.ú. Sklenov z  
plochy  zemědělské  do  plochy  smíšené  obytné.  Žadatel  INKOS  Ostrava,  a.s.,  Havlíčkovo  
nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava.
-  Změna  zařazení  pozemku  parc.č.  91/1  na  k.ú.  Sklenov  z  plochy  zemědělské  na  plochu  
umožňující výstavbu rodinných domků. Žadatel Pavel Strakoš, Hukvaldy, Horní Sklenov 43. 
-  Změna  zařazení  pozemku  parc.č.  64/1  na  k.ú.  Sklenov  z  plochy  zemědělské  do  plochy  
umožňující  výstavbu  rodinných  domků  a  zrušení  přístupové  cesty  vedoucí  přes  pozemek  
parc.č. 61/3 na k.ú. Sklenov. Žadatel Vladimír Koza, Hukvaldy, část Horní Sklenov 6, 739 46.
12:0:2

9/208 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje  finanční spoluúčast žadatelů na pořízení 
změny  Územního  plánu  obce  Hukvaldy  ve  výši  poměrné  části  celkových  nákladů  na 
zpracování změny. Žádost žadatele bude do změny Územního plánu obce Hukvaldy zařazena 
v  případě,  že  žadatel  uhradí   zálohu  ve  výši  10.000,-  Kč  před  vypracováním projektové 
dokumentace.  Vyúčtování  bude  provedeno  po  vyčíslení  skutečných  nákladů.  Tímto 
usnesením se ruší Zásady finanční spoluúčasti na pořizování změn územního plánu, které byly 
schváleny usnesením Rady obce Hukvaldy č. 20/516 ze dne 23. 9. 2003.
10:0:4

9/209 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2012. Rozpočtovou 
změnou č. 2/2012 bude na straně příjmu částka 28.796.500,- Kč a na straně výdajů částka 
32.970.300,- Kč.
12:0:2

9/210  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí plnění  Rozpočtu  obce  Hukvaldy
k 30. 9. 2012.
8:0:6

9/211 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy 
č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném  znění, s navýšením poplatku pro 
trvale bydlící  občany na 450,- Kč/ ročně/ osoba a pro občany vlastníci  na území objekt k 
rekreaci na 650,- Kč ročně za objekt.
13:1:0

9/212 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. místostarostky o činnosti 
Rady obce Hukvaldy za období od 7. 8. 2012 do 22. 10. 2012.
14:0:0

9/213 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí  investiční 
dotace mezi  Obcí Hukvaldy,  zastoupenou starostou Mgr.  Luďkem Bujnoškem a TJ Sokol 
Hukvaldy,  zastoupenou  předsedou  Ing.  Miroslavem  Šplíchalem.  Předmětem  smlouvy  je 
poskytnutí dotace na výstavbu chodníku ke kabinám TJ Sokol Hukvaldy ve výši 30.000,- Kč.
13:0:1
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9/214  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje starostu  obce  podpisem  smlouvy  dle 
usnesení 9/213.
13:0:1

9/215  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy schvaluje uzavření  Smlouvy  o  dílo  mezi  Obcí 
Hukvaldy, zastoupenou starostou Mr. Luďkem Bujnoškem a Martinem Bockem, Vendryně 
1094, 739 94. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Obnova drobných sakrálních staveb v 
obci Hukvaldy, 2. etapa“ za cenu 451.660,- Kč, /zhotovitel není plátce DPH/.
14:0:0

9/216  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje  starostu  obce  podpisem  smlouvy  dle 
usnesení 9/215 .
14:0:0

9/217  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  bere  na  vědomí Zprávu  o  zajištění  udržitelnosti 
projektu – Společenské centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
10:0:4

9/218-  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje vystoupení  obce  Hukvaldy  ze  Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ke dni 31. 12. 2012.
10:1:3

9/219 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní  zřízení)  v  platném  znění,  podle  §  84  odst.2,  písm.  u,  odměnu  členům  výborů 
Zastupitelstva obce Hukvaldy, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Hukvaldy, ve výši 400,-
Kč za každou účast na schůzi výboru.
8:1:5

9/220 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu p. místostarostky o výběru 
poplatků a o hospodaření v obecních lesích.
13:0:1

9/221 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy  ukládá  Radě obce Hukvaldy stanovit podmínky pro 
zveřejňování reklamy v obecní televizi.
14:0:0 Z : RO T: příští zasedání ZO

9/222  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  schvaluje na  základě  výsledků  provedeného 
výběrového řízení na poskytovatele úvěru na akci „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí 
Fryčovice  a  Hukvaldy“  Českou  spořitelnu  a.s.  jako  nejvýhodnější  nabídku  na  poskytnutí 
úvěru. 
14:0:0

9/223 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 11622/12/LCD 
mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a Českou spořitelnou, 
a.s.,  Olbrachtova  1929/62,  Praha 4,  140 00,  zastoupenou Mgr.  Otou Sobolem a Simonou 
Očadlou. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Povodí 
Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ do výše 20 mil. Kč. 
13:0:1
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9/224  -  Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy  zmocňuje starostu  obce  podpisem  smlouvy  dle 
usnesení 9/223.
13:0:1

9/225 -  Zastupitelstvo  obce Hukvaldy souhlasí  s poskytnutím nemovitostí  -  obecní  lesy, 
škola “Mládeži“ a dům s pečovatelskou službou - jako zástavy na půjčku ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky ve výši 8. 089 tis. Kč na akci  „Povodí Ondřejnice – 
odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“.
12:0:2

9/226 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy  ukládá  finančnímu výboru provést kontrolu čerpání 
neinvestičního příspěvku, schváleného Základní škole a Mateřské škole L. Janáčka Hukvaldy 
z rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2012 za období k 31.10.2012.
12:0:2 Z: Finanční výbor Zastupitelstva obce Hukvaldy T: do 5. 12. 2012

9/227 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá starostovi obce Hukvaldy zjistit zájem dalších 
lokalit  obce  Hukvaldy  o  připojení  ke  kanalizaci,  aby  mohla  být  zpracována  projektová 
dokumentace spolu s lokalitou „Kolonie“.
14:0:0 Z: starosta obce Hukvaldy T: 1. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy v roce 2013

Projednáno bez přijatého usnesení:

– Zastupitelstvo  obce  Hukvaldy schvaluje  změnu programu.  Bod č.  1  – hlasování  o 
odvolání p. Ing. Ivo Dienelta jako člena Rady obce Hukvaldy. 7:6:1 – návrh nebyl 
přijat.

– Zastupitelstvo obce Hukvaldy pověřuje Radu obce Hukvaldy vypracováním Obecně 
závazné vyhlášky obce Hukvaldy o stanovení zásad finanční spoluúčasti na pořizování 
změn územního plánu obce Hukvaldy v souladu se zákonem o obcích a stavebním 
zákonem.6:0:8 - návrh nebyl přijat.

– Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu  účelnosti 
čerpání  neinvestičního příspěvku,  schváleného Základní  škole a  Mateřské  škole  L. 
Janáčka Hukvaldy  na rok 2010 - 2011. 4:0:10 – návrh nebyl přijat.

V Hukvaldech 7. 11. 2012

Mgr. Luděk Bujnošek Ing. Ivana Hrčková
starosta místostarostka
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