
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 15. zasedání rady obce konané dne 28.5.2015 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) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Energetické úspory Hasičská 
zbrojnice Hodslavice“ nabídku firmy Aostav s.r.o. Valašské Meziříčí s cenou 
1 222 805,85 Kč bez DPH  a bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek v plném rozsahu, 
 

b) zapojení do e-aukce na dodávku elektrické energie pro Obec Hodslavice na rok 2016 
prostřednictvím firmy Marandis s.r.o., Bílovec, bez závazku uzavření smlouvy 
s vítězným dodavatelem, 
 

c) neprovedení výběru dodavatele EPC k řešení energetických úspor metodou EPC pro 
vybrané objekty v obci Hodslavice z důvodu realizace akce „Energetické úspory OÚ 
Hodslavice“ z dotačních zdrojů Operačního programu Životního prostředí (v rámci 
této akce byla všechna doporučená opatření realizována), 
 

d) žádost p. Josefa Turka, Hodslavice čp. 495 o umístění plastového sloupku (pilíře 
Vodafone CZ) na parc. č. 1636/2 v majetku Obce Hodslavice. 
 

 
 

 
 

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

 

b) záznam z jednání k řešení objízdných tras pro autobusové linky v době uzávěrky 
mostu ev. číslo 483-001 u silnice č. II/483 na křižovatce na Mořkov,  
 

c) žádost TJ SLOVAN, Frenštát p. R. o finanční příspěvek a vzhledem k přidělenému 
daru na jezdectví a rozhodla o poskytnutí daru přímo členkám oddílu jezdectví, 
 

d) žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR -  SONS, Nový Jičín 
o finanční příspěvek na sociální služby (obec zapojena do komunitního plánování 
sociálních služeb v rámci Nového Jičína, obec nebude přispívat jednotlivých 
žadatelům), 
 

e) žádost manželů Josefa a Moniky Mičulkových, Hodslavice č. 495 o souhlas 
k připojení na obecní kanalizaci a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika 
vydáním povolení dle platné legislativy,  
 

f) žádost p. Věry Cahlíkové, Hodslavice čp. 246 o rekonstrukci opěrné zdi a pověřuje 
Josefa Kudělku, stavebního technika zajištěním odborného posudku stávajícího stavu 
svahu pod místní komunikací, 
 

g) návrhy smluv na zbudování příjezdové komunikace a prodloužení vodovodu na parc. 
č. 1783/1 a pověřuje vedení obce jednáním s majiteli parcely ke stanovení podmínek 
realizace inženýrských sítí, 
 



h) neobdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Více sportu a zábavy 
v Hodslavicích“, který řešil doplnění fitness a herních prvků na stávající herní místa 
v obci. 
 

 
 
Další rada obce č. 16 se uskuteční v pondělí 15. 6. 2015 v 15.30 hod.  
 
 
  

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


