
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 50. schůze rady obce konaného dne 7.3.2017 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) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům a subjektům dle přílohy č. 1 
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,  

b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce spolkům a subjektům dle přílohy č. 2 
a smlouvy o poskytnutí daru, 

c)  vypracování a podání žádosti o dotaci na „Energetické úspory Obecního domu čp.  
161“ firmou D.P.R.Management s.r.o. Horní Tošanovice dle nabídky, 

d) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace za rok 2016, zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve 
výši 62 411,03 Kč a převod částky ve výši 32 411,03 Kč do rezervního fondu ZŠ 
a částku ve výši 30 000 Kč do fondu odměn ZŠ, 

e) rozpočet provozních nákladů a investičních nákladů Základní školy a Mateřské školy 
Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace na rok 2017 dle návrhu, 

f) zvýšení poplatku – školného v mateřské škole Hodslavice na částku 350 Kč s platností 
od 1.9.2017, 

g) vypracování  provozního a manipulačního řádu vodní nádrže Kacabaja firmou 
Vodohospodářské služby, Ing.Martin Jaroš, Vřesina, dle nabídky, 

h) nejvhodnější nabídku na vybavení šaten na fotbalovém hřišti od firmy Truhlářství 
Hodslavice čp. 360. 

 
  

II.   Rada obce s o u h l a s í 
a) s položením zámkové dlažby  na pacele č. 730/2 v k.ú. Hodslavice na náklady žadatele 

p. Michala Morávka, dle podmínek stanovených stavebním technikem obce. 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce, 

b) vyhodnocení nabídek firem na rekonstrukci WC na obecním úřadu a pověřuje starostku 
obce Mgr. Pavlu Adamcovou jednáním se zájemci o snížení nabídkové ceny 
a předložení na dalším jednání rady obce, 

c) nesplnění smlouvy o dílo s firmou 360 DEGREES CONSTRUCT (nedodání projektové 
dokumentace) a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou dojednáním dohody 
o narovnání a předložení návrhu na další jednání rady obce,  

d) vypracování projektové dokumentace přeložky plynovodu u domu čp. 161 projektantem 
Jiřím Plandorem dle nabídky, 



e) termín konání zápisu žáků k základnímu vzdělávání (1. třída ZŠ) – 10.4.2017, 
termín konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) – 10.5.2017, 
přerušení provozu MŠ o letních prázdninách od 31.7. do 1.9.2017, 
udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ dne 9.5.2017 (uzavření i školní družiny),  

f) žádost p. Hany Křenkové, Hodslavice 551 o odvodnění pozemku parc. č. 133/1 a 180/2 
v k.ú. Hodslavice a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu a stavebního technika 
obce realizací odvodnění, 

g)  žádost Školy života o. p. s., Nový Jičín o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu 
nákladů spojených s poskytováním služby a zařazuje ji do seznamu žadatelů,  

h) žádost Domova Duha, přísp. org., Nový Jičín o poskytnutí finančního příspěvku na 
provoz zařízení a zařazuje ji do seznamu žadatelů, 

i) žádost p. Věry Cahlíkové, Hodslavice 246 o rekonstrukci opěrné zdi u parc. č. 645/1 
a 650/1 v k. ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika obce zajištěním statického 
posouzení současného stavu do příštího jednání rady obce,  

j) žádost občanů z čp. 440 v Hodslavicích o umístění dalšího retardéru a pověřuje 
místostarostu Bc. Martina Reptu návrhem řešení. 

 

 
 

Další jednání rady č. 51:  21.3.2017 v 15.30 hod. 

 
 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Bc. Martin Repta 
        starostka obce             místostarosta 
 
 


