
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 29. zasedání rady obce konané dne 16.2.2016 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) program 8. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 25.2.2016, 

b) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8011947, Hodslavice, p. č. 80, Slováček s doplněním 
požadavků dle stanoviska Obce Hodslavice do smluvních podmínek a s výší poplatku za 
zřízení práv 12 000 Kč, 

c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvu o právu provedení stavby „plynofikace objektu čp. 230“ s TJ Sokol Hodslavice,  

d) zřízení vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 190 v k. ú Hodslavice na parc. č. 91, 

e) prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 102 na dobu jednoho roku p. Kristýně Vychodilové. 
 
 

II. Rada obce n a v r h u j e 
a) začlenit do rozpočtu obce Hodslavice v roce 2016 částku 280 000 Kč na dotace a dary 

subjektům na sportovní, kulturní a zájmovou činnost, 
b) začlenit do rozpočtu obce Hodslavice v roce 2016 částku 50 000 Kč na dary pro poskytovatele 

sociálních služeb, které využívají občané obce a zároveň stanovuje částku ve výši  3000 Kč na 
osobu za rok v trvalé péči poskytovatele sociální služby. 

 
 

III. Rada obce bere  n a  vědo mí  

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 

b) žádosti o dotace spolků a sdružení v obci Hodslavice na sportovní, kulturní a zájmovou 
činnost, 

c) návrh investičních akcí pro rok 2016 a předkládá zastupitelstvu obce na schválení 
a zapojení do rozpočtu obce r. 2016 se změnou výše alokované částky u akce „Rekonstrukce 
fotbalových šaten“ na 1 500 000 Kč, 

d) termín zápisu dětí do mateřské školy v Hodslavicích - 10.5.2016 a dobu uzavření mateřské 
školy v době prázdnin v délce 5 týdnů 25.7. – 31.8.2016, 

e) žádost p. Jana Tomana, Hodslavice 359, o propojení studní na římskokatolickém hřbitově 
v souladu s projektem odvodnění kostela a pověřuje Josefa Kudělku - stavebního technika 
obce návrhem řešení v souladu s budoucím projektem odvodnění kostela (připravuje 
římskokatol. farnost), 

f) zprávu Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice za rok 
2015 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, 

g) zprávu VZP ČR o výsledku kontroly plateb pojistníka na veřejném zdravotním pojištění 
Obce Hodslavice za rok 2013 – 2015 bez zjištěných nedostatků vůči Všeobecné zdravotní 
pojišťovně ČR. 

Další jednání rady č. 30:  8.3.2016 v 15:30hod. na OÚ 

 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 


