
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 14. zasedání rady obce konané dne 28.4.2015 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) zajištění administrace výběrového řízení veřejné zakázky „Energetické úspory 
Hasičská zbrojnice Hodslavice“ firmou D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice 
dle nabídky ze dne 24.4.2015, 
 

b) zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Energetické úspory Hasičská 
zbrojnice Hodslavice“ a vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, 
 

c) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 161 – mezipatro od 1.6.2015 
k účelům drobného podnikání nebo kancelářského využití, 
 

d) prodloužení nájmu bytu v čp. 213 p. Daně Křižanové na dobu neurčitou, 
 

e) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě s p. Věrou Bílkovou, Hodslavice čp. 80 ke stavbě vodovodní přípojky 
a STL přípojky plynu na parc. č. 1240/1 v k.ú. Hodslavice. 

 
 

  II. Rada obce    j m e n u j e 
a)  komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky 

„Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ ve složení: 
Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Martin Repta, místostarosta 
Josef Kudělka, stavební technik Marie Pavlátová 
Ing. Milan Váhala  Dušan Býma 
Ing. Radomír Tyml Ing. Petr Kosík 
Leoš Turek Jan Turek 

 
  

III.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů, 

 

b) žádost p. Rudolfa Jedlitschky o osvětlení spojovací uličky od „Domověnky“ čp. 213 
k rodinnému domu čp. 258 a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika 
posouzením žádosti a navržením řešení,  
 

c) žádost manželů Turkových, Hodslavice čp. 51 na odkoupení části pozemku parc. 
č.1017/1 a pověřuje Martina Reptu, místostarostu dojednáním podmínek možného 
odkoupení s žadateli, 
 

d) ukončení pronájmu z nebytových prostor na čp. 161 p. Zdenkou Krestovou ke dni 
31.5.2015, 
 

e) žádost p. Veroniky Hurtové o opravu účelové komunikace parc. č. 279 v k.ú. 
Hodslavice a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika posouzením žádosti 
a navržením řešení úpravy,  
 



f) vyjádření ke stavbě rodinného domu na parc. č. 1237/2 1240/1, 1799/1 v k.ú. 
Hodslavice – stanovení podmínek k realizaci přípojky k vodovodní a kanalizační síti, 
 

g) podání žádosti o úpravu vodorovného dopravního značení na Ředitelství silnic a dálnic 
ČR Ostrava, a to o změnu podélné čáry souvislé na přerušovanou u Základní školy 
Hodslavice. 
 

 

 
 
 
...................................           ............................ 
Mgr. Pavla Adamcová          Martin Repta            
        starostka obce            místostarosta 
 
 
 
 


