
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 65. schůze rady obce konaného dne 4.12.2017 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) v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Městem Nový Jičín pro 
výkon přenesené působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a to na 
období od 1.4.2018 do 31.3.2022 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy,  

b) zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Energetické úspory 
v objektu č.p. 161 v Hodslavicích“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi ve složení: 

Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ 
Ing. Martin Repta, místostarosta Dušan Býma, radní 
Josef Kudělka, stavební technik Mgr. Alena Kulíšková, radní 
Ing. Milan Váhala, radní  Ing. Jaroslav Ježek, zastupitel 
Ing. Karel Trlica, TDI Zdenek Plešek, zastupitel 

c) dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu č. 61600944 s firmou 
SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha 2 Vinohrady dle návrhu, 

d) prodloužení nájemní smlouvy s p. Jiřím Skopalem na byt v Hodslavicích čp. 213 od 
1.1.2018 na dobu určitou 1 (jeden) rok, 

e) smlouvu o dočasném užívání prostor bývalé pošty v Hodslavicích čp. 78 s p. Jiřím 
Hankem, 

f) smlouvu o právu provést stavbu – Objízdná trasa kolem katolického hřbitova se 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava dle návrhu 
- objízdná trasa bude sloužit pouze pro autobusovou dopravu a dopravní obslužnost 
obyvatel v dané lokalitě, 

g) zřízení vodovodní přípojky a smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojku 
pro novostavbu RD na parc. č. 1152, k.ú. Hodslavice a zpevněné plochy sjezdu na 
komunikaci a přístupového chodníku“ s p. Lucií Bačkovou, 

h) zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 1272 v k.ú. 
Hodslavice, 

i) zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 316/5 a 317/6 
v k.ú. Hodslavice. 

 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,  

b) program 17. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 14.12.2017, 



c) žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické v Hodslavicích o dar na opravu 
evangelického kostela ve výši 800 000 Kč a překládá žádost k projednání 
zastupitelstvu obce s návrhem poskytnout dar ve výši 400 000 Kč,  

d) žádost o spolufinancování sociálních služeb poskytovaných Charitou Valašské 
Meziříčí našim spoluobčanům pro rok 2018 a zařazuje ji do seznamu žadatelů. 

 

 

Další jednání rady č. 66  9.1.2018  

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


