
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 57. schůze rady obce konaného dne 4.7.2017 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) zadávací dokumentace veřejných zakázek na technický dozor investora, vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor na stavbu 
„Odkanalizování obce Hodslavice včetně realizace ČOV“ s obesláním minimálně 5 
(pěti) firem ve všech výše uvedených veřejných zakázkách a jmenuje komisi pro 
otevírání obálek a hodnotící komisi výše uvedených výběrových řízení veřejných 
zakázek ve složení: 

Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Dušan Býma, radní 
Ing. Martin Repta, místostarosta Mgr. Alena Kulíšková, radní 
Ing. Milan Váhala, radní  Josef Kudělka, stavební technik 
Ing. Jaroslav Glogar Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ 
Mgr. Milan Konečný Ing. Tomasz Knopp  

  

b) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže 
Kacabaja“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového 
řízení veřejné zakázky ve složení: 

Člen Náhradník 
Ing. Martin Jaroš Dušan Býma, radní 
Josef Kudělka, stavební technik Mgr. Alena Kulíšková, radní 
Ing. Martin Repta, místostarosta Ing. Radim Holeňa 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ 
Ing. Milan Váhala, radní Ing. Jaroslav Ježek 

 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s p. Věrou Bílkovou, 
Hodslavice čp. 80 na parc. č. 1240/1 ostatní plocha (středotlaká přípojka plynu).  

 

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

a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,  

b) možnost získání dotace na rekonstrukci stávajících bytů a nebytových prostor na 
zřízení sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu 
a pověřuje starostku zjištěním podmínek a nutných dalších kroků k využití dotační 
možnosti, 

c) žádost p. Kristýny Vychodilové, Hodslavice čp. 102 o pronájem části parcely za 
hasičskou zbrojnicí a pověřuje místostarostu jednáním s žadatelkou a správcem areálu 
na místě samém, 

d) Biskupstvím Ostravsko-opavským Ostrava zamítnutí žádosti Obce Hodslavice 
o odkoupení části pozemku za Obecním domem pro účely výstav základní organizace 
Českého svazu chovatelů Hodslavice,  



e) Žádost o řešení dopravní situace- parkování osobních vozidel znemožňující průjezd na 
místní komunikaci a pověřuje místostarostu návrhem řešení na další jednání rady 
obce. 

 

     

Další jednání rady č. 58:  25.7.2017 v 15.30 hod.  

 
 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing . Martin Repta 
           starostka              místostarosta 


