
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 50. zasedání rady obce konané dne 12.2.2013 v 15:30 hodin 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) rada obce projednala požadavky spolků na příspěvky na činnost v roce 2013 a  

 schvaluje výši příspěvků dle přílohy č. 1, 
 

b) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Energetické úspory MŠ 
Hodslavice“. Zadávací dokumentace bude předložena ke schválení na dalším zasedání 
rady obce, včetně seznamu firem a složení hodnotící komise a komise pro otevírání 
obálek, 
 

c) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, odst. 2, písm. q) účetní závěrku ZŠ a MŠ 
Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, za rok 2012, 
 

d) podání žádosti o příspěvek na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Nový Jičín na 2 
pracovní místa od 1.4.2013 na 1 rok, 

 
e) pronájem bytu 3+1 v hasičské zbrojnici na dobu určitou 1 rok žadatelce sl. 

D.Bartoňové, dle stanovených podmínek, 
 

f) projednala a schválila program na 15. zasedání zastupitelstva obce, 
 

g) vypracování nového EA pro ZŠ Hodslavice a podání žádosti o dotaci na přípravu 
energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC, 

 

h) výběr dodavatele na pokácení 3 kusů lip firmou ARBOR Nový Jičín, nejnižší cenová 
nabídka ze 4 nabídek, 

 

i) pořízení GSM komunikátoru pro dálkové ovládání čerpadla vrtu č. 4, 
 

i)   stanovení výše nájmu společenského domu pro žadatele manžele Hutyrovy za  
     neziskovou akci pro děti, dle zvýhodněné stanovené výše pro spolky, 
 

j)   dar ve výši Kč 1.500 Kč na poskytování sociálních služeb v Občanské poradně Nový   
      Jičín - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., 
k) poskytnutí daru z položky Příspěvky na tělovýchovnou činnost ve výši Kč 3.700 Kč  
      na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře na návrh zástupců spolků. 

 
 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
a) pověřuje Martina Reptu k zastupování Obce Hodslavice na valné hromadě honebního 

společenstva Hodslavice dne 7.3.2013, 
 

b) výkonem státní správy ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 
ustanovení § 76, odst. 1a) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, Josefa Kudělku, stavebního technika OÚ. 

     
 

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

a) průběžné plnění úkolů, 

b) že se Obec  Hodslavice stala plátcem DPH, 



c) žádost o dar na opravy evangelického kostela od farního sboru Českobratrské církve 
evangelické Hodslavice a odkládá rozhodnutí po předložení rozpočtu, případně výše 
získané dotace, 

 

d) metodický materiál k OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dává na 
vědomí ZO možnost využití úlev pro skupiny občanů, 

 

e) žádost o finanční podporu při vydání publikace „Obec Hodslavice v datech, 
událostech a fotografiích“ pana Ing. Antonína Kramoliše a postupuje ji ZO 
k projednání. 

 
 

 

 
Další jednání rady obce č. 51:   4.3.2013 v 15:30hod. na OÚ   
 
 
 
 

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


