
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 

U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 21. zasedání rady obce konané dne 13.10.2015 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 schv a lu j e  

a) nájemní smlouvu na byt č. 3 v domě čp. 213 s p. Petrem Huškem na dobu určitou na 
1 (jeden) rok za obvyklé nájemné, 

b) účelovou neinvestiční dotaci a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Hodslavice ve výši 5 700 Kč, 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016546, Hodslavice, Bílková, p.č. 1237/2, 
NNK mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010365, Hodslavice, p.č. 268, Petrovič, 
NNK mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV – Podmokly, 

e) umístění sídla spolku Český svaz včelařů, základní organizace Hodslavice na adrese 
Hodslavice č. p. 211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice),  

f) spisový a skartační řád Obecního úřadu Hodslavice. 

 
 
II. Rada obce bere  n a  vědo mí  

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 

b) žádost manželů Lenky a Michala Pavelkových, Hodslavice čp. 515 o projednání užívání 
pozemků mezi Obcí Hodslavice a žadateli a pověřuje starostku obce jednáním se 
žadateli a předložením návrhu řešení na dalším jednání rady obce, 

c) udělení ředitelského volna dne 16.11.2015 na Základní škole v Hodslavicích 
z provozních důvodů 

d) prošetřování nahlášené nepovolené stavby na parc. č. 1520/16 v k.ú. Hodslavice 
Oddělením stavebního řádu MěÚ Nový Jičín,  

e) žádost paní Evy Fencikové, Nový Jičín, Brožíkova 13 o opravu místní komunikace 
a vybudování opěrné zdi na parc. č. 645/1 a 644/1 v k.ú. Hodslavice, 

f) náklady na dopravní obslužnost pro obec Hodslavice na rok 2016 ve výši 75 108 Kč. 

 

Další jednání rady č. 22: středa 4. 11. 2015 v 15.30 hod. 

 

 

 

 


