
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 18. zasedání rady obce konané dne 28.7.2015 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) provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky 
„Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ firmou D.P.R. Management s.r.o. Horní 
Tošanovice, 

b) nájemní smlouvu na umístění vysílače internetu na vodojemu Straník mezi smluvními 
stranami Město Nový Jičín, Obec Hodslavice a Náš-Net Group s.r.o. Praha, 

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení 
Přeložka STL přípojek na parc. č. 17 v k. ú. Hodslavice pro firmu RWE GasNet, s.r.o., 
Ústí nad Labem, 

d) dodatek č. 1 - 2015 smlouvy č. HO-1/2013 o provozování tepelných zdrojů s firmou 
DOTEP – CT, s.r.o. Nový Jičín a dodatek č. 1 – 2015 smlouvy o nájmu nemovitostí 
a věcí movitých ze dne 24.1.2013 s firmou DOTEP –CT, s.r.o., Nový Jičín o rozšíření 
provozování tepelného zdroje na Obci Hodslavice, 

e) bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení „Optický propoj obce Hodslavice přes 
Mořkov – Nové Domky k ČD-T Mořkov ((Metropolitní informační systém MIS 
Hodslavice) na vedení nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

f) předložený návrh umístění sítí dopravní a technické infrastruktury na pozemku parc. č. 
1296 v k.ú. Hodslavice pro novostavbu rodinného domu p. Petra Špalka. 

 
 

 II.  Rada obce   j m e n u j e 

a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „Revitalizace 
zeleně obce Hodslavice“ ve složení:  
Mgr. Lubomír Červenka, Mgr. Pavla Adamcová, Bc. Martin Repta, Zdenek Plešek, 
Josef Kudělka   
– náhradníci: Mgr. Alena Kulíšková, Dušan Býma, RnDr. Jitka Hanzelková, Marie 
Pavlátová, DiS., Ing. Milan Váhala, 

b) Mgr. Alenu Kulíškovou jako zástupce obce Hodslavice do komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí při Městském úřadu Nový Jičín. 

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

a) průběžné plnění úkolů, 

b) předložení nabídky firem k zajištění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany a pověřuje místostarostu Martina Reptu dojednáním 
požadované služby pro Obec Hodslavice, 



c) návrhy zástupců Fotbalového klubu Hodslavice k rekonstrukci šaten na fotbalovém 
hřišti a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku shromážděním podkladů 
a odborného posouzení projektanta,  

d) žádost neziskové organizace Strom života, Nový Jičín a pověřuje starostku 
Mgr. Pavlu Adamcovou zjištěním dalších informací do příštího zasedání rady obce, 

e) nabídku právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Mikundy z Kopřivnice,  

f) sdělení Krajského úřadu MSK Ostrava o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2015“ na projekt 
„Palackého pamětní knihovna“. 

 

 
Další jedná rady obce:   18.8.2015 v 15.30 hodin na OÚ. 
 
 
 
 
 
...................................           ............................ 
Mgr. Pavla Adamcová          Martin Repta            
        starostka obce            místostarosta 
 


