
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 52. zasedání rady obce konané dne 19.3.2013 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 podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního  
       zařízení ZŠ Františka Palackého Hodslavice“ a obeslání 5 firem výzvou  
       k podání cenové nabídky a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve  
       složení: 

Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Martin Repta, místostarosta  
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŚ  Ing. Milan Váhala, radní 
Ing. Ivo Štefek, TDI Ing. Jitka Štefková 
Miroslav Frýdl Petr Hub 
Ing. Kamil Ondřejík, radní MVDr. Jiří Křižan, radní 
Josef Kudělka, stavební technik Petr Bartoň, projektant 

 

b) úhradu členských příspěvků na rok 2013 v Místní akční skupině Lašsko za obec Hodslavice 
ve výši 5 558 Kč, 
 

c) poskytnutí daru pořadateli akce „Řemeslo má zlaté dno“ Vyšší odborné škole, SOŠ a SOU 
Kopřivnice na svoz žáků 8. třídy ZŠ Hodslavice na akci ve výši 500 Kč a bezplatné 
zveřejnění akce ve zpravodaji, 
 

d) zveřejnění nabídky firmy MARANDIS, s.r.o., Bílovec na zprostředkování nákupu energií na 
aukci občanům ve zpravodaji a na webu obce, 
 

e) provedení plánovaného čištění vrtu PV1 firmou Lidařík, s.r.o. Brno dle cenové nabídky  
z 19.6.2012, 

 
 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
a) velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hodslavicích k zajištění nabídek k odprodeji 

hasičského vozu AVIA a předložení radě obci k výběru, 
 

b) velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Hodslavice k provedení poptávky na 
nákup ojetého devítimístného vozidla pro potřeby JSDH a předložení nabídek radě obci. 

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

a) průběžné plnění úkolů z minulých zasedání, 
 

b) usnesení valné hromady Místní akční skupiny (MAS) Lašsko ze dne 22.2.2013 a usnesení 
Rady sdružení MAS Lašsko, 
 

c) zprávu o projektu výstavby „Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice“ a zvýšení členského 
příspěvku pro rok 2013 na řízení svazku „Cyklostezka“, 
 

 

d) uzavření Mateřské školy v Hodslavicích od 27.6. do 9.8.2013 (4 + 2 týdny z technických 
důvodů – zateplování a výměna oken), 
 

 

e) ředitelské volno na Základní škole Fr. Palackého Hodslavice dne 27.6. a 28.6.2013 
(z provozních důvodů), 
 

 

f) bere na vědomí právní vyjádření k námitce p. Duksy a jeho vyrozumění. 
 
 

 

Další jednání rady obce č. 53, 54:   4.4.2013 a 16.4.013 – vždy v 15:30hod. na OÚ   
 

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


