
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 10. zasedání rady obce konané dne 3.3.2015 na OÚ Hodslavice 

_____________________________________________________________________________ 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění:  
 

   I.  Rada obce   s c h v a l u j e 
a) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na projekt „Chodník podél silnice II/483“, reg. č. 
CZ.1.10/1.1.00/22.01630 a schvaluje přijetí dotace do rozpočtu obce dle této smlouvy, 
 

b) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvkové organizace za rok 2014, zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 
536 645,63 Kč a převod částky 500 645,63 Kč do rezervního fondu ZŠ a částku 36 000 Kč 
do fondu odměn ZŠ,  
 

c) převedení částky 150 000 Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Františka 
Palackého Hodslavice, př. org. do investičního fondu ZŠ, 
 

d) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, př. org. na 
rok 2015, 

 

e) Smlouvu o úpravě práv a povinností při provozování Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice 
mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a Obcí Hodslavice. 

 
  II.  Rada obce   p o v ě ř u j e  

a) Martina Reptu, místostarostu – oslovením vlastníka soukromého pozemku parc. č. 391 k. ú. 
Hodslavice s nabídkou na odkoupení nemovitosti,  
 

b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – předložením návrhu obecně závazné vyhlášky 
Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, na dalším zasedání rady 
obce. 

 
III.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 

a) průběžné plnění úkolů, 
 

b) rozšíření sběrných stanovišť biologicky rozložitelného odpadu o 13 nových biokontejnerů, 
 

c) termín a podmínky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 
v Hodslavicích, 
 

d) uzavření Mateřské školy v Hodslavicích v době letních prázdnin v délce 5 (pěti) týdnů od 
13.7. do 14.8.2015, 
 

e) stížnost p. Dagmar Čípové, na volný pohyb psa p. Strelce a škody, které způsobuje na jejím 
majetku a pověřuje OÚ k řešení narušování občanského soužití p. Strelcem, 
 

f) možnost podání žádostí o dotace Moravskoslezského kraje na vystrojení vrtu HVH2, a filtraci 
vody ve vodojemu Hodslavice a na rekonstrukci knihovny dle projektu „Palackého pamětní 
knihovna“ v jarních termínech, 
 

g) Provozní řád Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. 
 
 

Další jednání rady obce       č. 11:  19.3.2015  v 15.30 hod. na OÚ  
 
 
..................................           ............................ 
Mgr. Pavla Adamcová          Martin Repta             
        starostka obce            místostarosta 


