
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 16. zasedání rady obce konané dne 06. 09. 2011 na OÚ Hodslavice 

________________________________________________________________________________ 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 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) podmínky pro II. kolo poptávkového řízení mezi třemi nejvýhodnějšími nabídkami na 
      dodavatele služeb „Komplexní nakládání s odpady“: 

1. výše sponzorského daru, 
2. nabídka bezplatného pronájmu nádob na separovaný odpad,  
3. nabídnutí snížení nabídkové ceny, 
4. bezplatná průběžná výměna opotřebovaných 110 l sběrných nádob na komunální odpad. 
Termín podání nabídek do 23. 9. 2011, 

 

b) výběr ze dvou nabídek na právní software mezi Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha –  
       systém ASPI a ATLAS software a.s. Ostrava – systém CODEXIS online a podepsání  
       smlouvy na zajištění právního software na další období s firmou ATLAS software a.s.,  
       Ostrava, Výstavní 292/13 (výhodnější nabídka) za 18 000 Kč bez DPH na 3 roky,   
 

c) vyúčtování nákladů za úklid a nepovolené užívání obecních pozemků ve výši 7 500,- Kč                            
       pořadateli veřejné hudební produkce „BLUSTER BOOM“ (19. – 21.8.2011) na Kacabaji      
       s uhrazením částky do 26. 9. 2011, 
 

d) dar ve výši 2 000,- Kč společnosti SALUS o. p. s. Kopřivnice, Tyršova 1015 na  
       pokrytí provozu Domova pro rodiče a děti v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež  
       „Čtyřlístek“, 

 

e) účast Obce Hodslavice jako partnera v projektu družební Obce Príbovce „Posilujeme 
       cykloturistickou atraktivitu obce“. 

 
 

II. Rada obce    p o v ě ř u j e  
a)  stavebního technika šetřením žádosti Heleny Petrskovské, Jiřího Petrskovského a přípravou 

smlouvy o věcném břemenu. 
 
 

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í  
a) kontrolu usnesení rady č. 15 – splnění úkolů, v bodě IVg) vyjádření stavebního technika 

a pověřuje ho k vyvolání jednání za účasti zástupce Obce Hodslavice, TJ Sokol Hodslavice 
a žadatelů, 
 

b) žádost Heleny Petrskovské a Jiřího Petrstkovského o povolení vedení přípojky vody v délce 
cca 40 m přes obecní pozemek parc. č. 738/1 a 738/2 k.ú. Hodslavice, 
 

c) zprávu Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru kontroly a interního auditu o dílčím 
přezkoumání hospodaření obce k 31. 7. 2011 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,  
 

d) žádost paní Kafkové, Hodslavice čp. 280 o zvětšení zábrany za brankou v dolní části 
fotbalového hřiště a pověřuje místostarostu předložením cenové kalkulace potřebného 
opatření na další jednání rady obce. 
 

Další jednání rady obce č. 17:    27. 9. 2011 v 15.30 hodin. 
 
 
 

,................................................   ........................................... 
              starostka obce            místostarosta obce 


