
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 32. zasedání rady obce konané dne 6.4.2016 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 s c h v a l u j e  

a) jako nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na administrátora zadávacího 
řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 
akce „Odkanalizování obce Hodslavice“ nabídku firmy J2V services, Rožnov p.R. 
a pověřuje stavebního technika formální a odbornou kontrolou předložených nabídek, 
a pověřuje starostku obce jednáním s vítězným uchazečem a předložením výsledků 
kontroly, jednání a návrhem příkazní smlouvy na další zasedání rady obce, 

b) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na výkon TDI a koordinace BOZP pro 
stavbu „Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ firmy EKO 
RIA, Bruntál a pověřuje stavebního technika formální a odbornou kontrolou 
předložených nabídek a pověřuje starostku obce podepsáním příkazní smlouvy 
s vítězným uchazečem, 

c) jako vítěznou nabídku na dodání osvětlovacího stožáru na vozidlo jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Hodslavice CAS TERNO od firmy Teleskopické stožáry s.r.o., 
Chodov a pověřuje starostku podpisem objednávky, 

d) mediální podporu charitativní akce Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem 
v Mořkově „8. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského 
a Olomouckého kraje“ zveřejněním akce v médiích obce, 

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k.ú. 
Hodslavice ke stavbě „el. přípojka NN v k.ú. Hodslavice, p. č. 476/2, Turek“, 

f) finanční dar ve výši 1 000 Kč Škole života, o.p.s., Nový Jičín na podporu činnosti 
Denního stacionáře. 

 
 
II. Rada obce j m e n u j e 

a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky 
„Vystrojení vrtu HVH2 včetně úpravny vody na VDJ Hodslavice“ ve složení: 

Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Bc. Martin Repta, místostarosta 
Josef Kudělka, stavební technik Marie Pavlátová, DiS. 
Ing. Milan Váhala  Dušan Býma 
Ing. Lubomír Novák, projektant Mgr. Alena Kulíšková 
Jakub Horáček, TDI Ing. Jaroslav Ježek 

 
 
III. Rada obce r u š í 

a) zadávací řízení bez výběru vítěze na veřejnou zakázku „Hodslavice čp. 161 – stavební 
úpravy, změna způsobu užívání a energetické úspory“ (došla pouze jedna nabídka) 
a schvaluje vypsání nové výzvy s oslovením více uchazečů. Termín podání nabídek je 
26.4.2016. 



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

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 
b) žádost ing. Jiřího Zbořila o pronájem pozemků p č. 1411 a 1410/2 k-ú- Hodslavice 

v majetku Obce Hodslavice a pověřuje místostarostu projednáním podmínek nájmu 
s žadatelem. 

 
 
Další jednání rady č. 33:  26.4.2016 v 15:30 hod. na OÚ. 
 
 
 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 
 
 
  
 


