
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 4. zasedání rady obce konané dne 27. 1. 2011 na OÚ Hodslavice 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

  I. Rada obce   s c h v a l u j e 
 

a) rozpočtové opatření č. 4, 
 

 

b) podmínky pro výběr kupce bytu č. 8 v Hodslavicích čp. 442 obálkovou metodou – 
dodání ceny písemně s uvedením konkrétní částky v zalepené obálce, 

 

c) možnost výkonu veřejné služby osobou pro potřebu obce, 
 

d) pořízení kamerového systému pro veřejné prostory v obci a umístění informačních 
tabulí o monitoringu,  
 

e) finanční příspěvek Občanské poradně Nový Jičín (Centrum pro zdravotně postižené 
MSK, o. s., Ostrava) ve výši 2 000 Kč. 

 
 
 II. Rada obce    p o v ě ř u j e     a     u k l á d á 
 

a) místostarostovi jednat s SD Jednotou Nový Jičín o podmínkách odkupu pozemku parc. 
č. 454 zahrada – 324 m2,  

 

b) starostce obce podepsat smlouvu s firmou network24 s.r.o., Životice u Nového 
Jičína 194, ohledně umístění technického zařízení (internet) na části budovy 
vodojemu, 

 

c) starostce obce jednat s firmou ing. Vladislav Ludík, Tylovice 2027, Rožnov p. R.,  
o podmínkách smlouvy o užívání části budovy vodojemu (zařízení - internet), 
 

d) starostce obce podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací s Úřadem práce v Novém Jičíně, 

 

e) starostce obce podepsat dohodu/smlouvu o zajištění veřejné služby osobou pro 
potřebu obce Hodslavice, 

 
f) místostarostovi koordinovat výkon veřejné služby, 

 

g) stavebnímu technikovi zjistit skutečnosti a prověřit žádost manželů Michaely 
a Jaroslava Pácových, bytem Hodslavice čp. 166, 

 

h) místostarostovi zaslat výzvu Muzeu Novojičínska k posouzení zdravotního stavu lip 
před rodným domkem Františka Palackého, 
 

i) místostarostovi řešit náměty komise životního prostředí. 
 
 
 III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í  
 

a) kontrolu splnění úkolů usnesení rady č. 3, 
 

b) informaci o výsledku šetření na parc. č. 1365/4 k.ú. Hodslavice - Společenství 
vlastníků domu čp. 441 nesouhlasí s rozdělením a odkoupením části pozemku, podají 
novou žádost  na odkoupení pozemku, 

 



 
2/ 

 
c) informaci ing. Rašky z MěÚ Nový Jičín o současném stavu záměru vybudovat 

cyklostezku (železniční trať Hostašovice – Nový Jičín-horní nádraží) s tím, že je 
nutné, aby obce projevily zájem a vytvořily svazek obcí  –  bude projednáno na 
zasedání zastupitelstva obce 17. 2. 2011, 

 

d) návrh rozpočtu na rok 2011,  
 

e) plán investičních akcí na rok 2011, 
 

f) informaci stavebního technika, že vlastníkem budovy šaten na sokolském hřišti je TJ  
Sokol Hodslavice, 

 

g) zájem TJ Sokol Hodslavice o spolupráci ve správě hřiště s obcí – návrh spolupráce 
předloží TJ Sokol Hodslavice k projednání na zastupitelstvu obce 17. 2. 2011, 

 

h) nabídku Obce Sedlnice ohledně zajištění úkonů spojených s výrobou a zpracováním 
internetového vysílání zpravodajství obce – neakceptuje ji, 

 
i) nabídku firmy DARUMA spol. s r.o. na pokračování prezentace obce na 

multimediálním informačním panelu v Rožnově pod Radhoštěm za 24 tis.Kč bez DPH 
po dobu 3 let - neakceptuje ji, 

 
j) žádost ing. Aleny Fuňakové, bytem Hodslavice čp. 312, o odkup části obecního 

pozemku parc. č. 1795/1  –  rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit 
prodej pozemku,  

 

k) rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP ČR, Praha, na spolufinancování 
projektu „Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“, 

 

l) žádost p. Františka Rumla, bytem Kunín čp. 261, o pronájem veřejného prostranství 
(pouť, hody, slavnosti), 

 

m) žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice o poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč 
na revitalizaci dřevěného kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích – předává k projednání 
zastupitelstvu obce, 

 

n) žádost o finanční příspěvek Občanské poradny Nový Jičín (odborné sociální 
poradenství), 

 

o) podání žádosti o grantovou podporu v Nadaci Partnerství – výsadba aleje na „Kůtě“ ve 
výši 20 000 Kč, 

 

p) souhlas se zřízením sjezdu na místní komunikaci z parc.č. 1673/15 přes parc.č. 
1673/16 a 1673/13 pro manžele Kudělkovy, Krhová 478, Val.Meziříčí, 

 

q) záměr zřízení zpevněné plochy pro parkování za evangelickým hřbitovem, 
 

r) náměty ze zasedání komise životního prostředí, 
 

s) žádost JSDH Hodslavice o provedení údržbových prací v hasičské zbrojnici 
pracovníky obce. 

 
 



IV. Rada obce    d á v á   p o d n ě t   ZO 
 

K doplnění  pravidel používání prostředků z Kulturního fondu Františka Palackého,  které 
byly schváleny usnesením zastupitelstva obce č. 12 dne 15. 12. 2004  takto: 
v bodu 3)  Fond bude používán na financování těchto účelů:  doplnit další bod  
f)  na obnovu kulturních památek v obci Hodslavice. 
 
 
 

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


