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U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 60. zasedání rady obce konané dne 23.7.2013 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) přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci „Energetické úspory

 MŠ Hodslavice“ ev.č. 12115623,  
b) smlouvu č. 12115623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  

       v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Energetické úspory MŠ  
       Hodslavice“ ev.č. 12115623, podepsanou ředitelkou fondu dne 8.7.2013 

 

c) zakoupení traktoru ZETOR PROXIMA 75 od firmy VSDS s.r.o. Hostašovice za  
     odhadní cenu dle schváleného rozpočtu, 
 

d) smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a.s. 
 Praha, na dobu neurčitou, 

 

e) smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, na podání žádosti o dotaci a na  
        provedení zadávacího řízení na dodavatele v projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady
  v Hodslavicích“  s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, 

 

f) smlouvu o technické pomoci při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 2.kategorie
 dle pravidel Operačního programu Životního prostředí a realizaci zadávacího řízení na
 výběr dodavatele na akci „Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec –
 hydrogeologický průzkum“ s Ing. Veronikou Kašparovou, Zašová.  

 

g) smlouvu o dílo s firmou Altec International. s.r.o. Holešov, na provedení technického  
        dozoru odpovědným řešitelem hydrogeologických prací na akci „Hodslavice – posilové  
        zdroje vody pro obec - hydrogeologický průzkum“,   

 

h) smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb pro pracovníky Obce Hodslavice  
        s MUDr. Radkem Ševelou, praktickým lékařem pro dospělé v Hodslavicích. 

 
 
 

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

a) průběžné plnění úkolů, 
 

b) rozsah projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v Hodslavicích“ a doporučuje 
starostkou navržené řešení jako podklad pro zpracování projektu a podání žádosti o 
dotaci v rámci kontinuální výzvy OPŽP v oblasi 4.1.,  
 

c) informaci firmy ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína o výplatě podílu na zisku 
(dividend) za hospodářský rok 2012 ve výši 46 053 Kč na účet Obce Hodslavice 
nejpozději do 31.8.2013, 
 

d) rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování 
projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na akci „Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec 
– hydrogeologický průzkum“, 
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e) rozhodnutí č. 13153903-SFŽP ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory a 
dotace na spolufinancování projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci 
Operačního programu Životního prostředí z prostředků  SFŽP ČR, 
 

f) protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
Ostrava zaměřenou na kontrolu vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce 
Hodslavice do vod povrchových provedenou dne 2.5.2013, 
 

g) stížnost p. Zdeňka Geryka na provoz dětského hřiště umístěného před domem čp. 235 
a jeho žádost o přemístění dětského hracího koutku na jiné vhodné místo a schvaluje 
provedení ankety ohledně zachování hřiště, předložení výsledků ankety na zasedání 
zastupitelstva obce a projednání žádosti p. Geryka na zastupitelstvu obce. 

 
 

 
 

 
 

Další jednání rady obce č. 61: 6.8.2013 v 15:30 hod. na OÚ  
 
 
 
 
  
 
....................................      ..................... 
Mgr. Pavla Adamcová      Martin Repta 
        starostka obce        místostarosta 
 


