
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 75. zasedání rady obce konané dne 18.3.2014 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) zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ 

- výsadby na obou hřbitovech, v centru obce a v areálu MŠ, ve výzvě Operačního 
programu životního prostředí - oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované 
krajiny,   

 

b) zpracování projektu „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ firmou ARBOR Nový 
Jičín dle předložené nabídky,  

 

c) zpracování a podání žádosti o dotaci projekt „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“  
firmou D.P.R. Management s.r.o.,Horní Tošanovice, 

 

d) podání žádosti o dotaci na „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ z Operačního 
programu životního prostředí - oblast podpory 2.1.1 – snížení emisní zátěže ze zdrojů 
v objektech nenapojených na CZT,   

 

e) vypracování projektové dokumentace na projekt „Energetické úspory OÚ Hodslavice“  
ing. arch. Stanislavem Vrubelem dle předložené nabídky, 

  

f) vypracování a podání žádosti a administraci projektu „Energetické úspory OÚ 
Hodslavice“  firmou D.P.R. Management s.r.o. Horní Tošanovice dle nabídky, 

 

g) vypracování energetického auditu budovy Hodslavice čp. 211 - obecní úřad p. 
Světlanou Kravčenkovou dle nabídky,  

 

h) podání žádosti o dotaci na projekt „Hodslavice vrt HVH 3 - posilový zdroj vody pro 
obec“ z Operačního programu životního prostředí, - oblast podpory 6.6 - Prevence 
sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod, 
 

i) vypracování projektové dokumentace projektu „Hodslavice vrt HVH 3 - posilový 
zdroj vody pro obec“ firmou ALTEC International s.r.o. Holešov dle cenové nabídky, 
 

j) vypracování žádosti a administraci projektu „Hodslavice vrt HVH 3 - posilový zdroj 
vody pro obec“ ing. Veronikou Kašparovou dle cenové nabídky, 
 

k) zpracování projektu pro stanovení nového ochranného pásma kolem vrtu HV 4 firmou 
ALTEC International Holešov dle cenové nabídky, 
 

l) finanční dar ve výši 1 000 Kč Kynologickému klubu Veřovice na jeho činnost, 
 

m) poskytnutí skladových prostor na ploše parkoviště u Kacabaje cca 450 m2 firmě 
ALPINE Bau CZ s.r.o.  Valašské Meziříčí k uskladnění stavebního materiálu. 

 
 

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

/ 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 



b) informace o výstavbě sociálního bydlení formou investice soukromého subjektu    
  a pověřuje starostku obce předáním informací zastupitelům obce, 

c) uzavření mateřské školy na dobu 5 týdnů od 7.7.2014 do 8.8.2014, 

d) žádost paní Zuzany Kojetinské a pověřuje místostarostu uvědoměním příslušných   
  úřadů k řešení stížnosti, 

e) žádost MUDr. Jany Hruškové o odkoupení parcely č. 1364/1 v k.ú. Hodslavice  
  a předkládá k projednání zastupitelstvu obce, 

f) žádost Školy života, o. p. s. Nový Jičín. 
 

 

 
 

Další jednání rady obce č. 76      1.4.2014 v 15:30 hod. na OÚ   
 
 
 
 
 
 
 
....................................          ..................... 
Mgr. Pavla Adamcová          Martin Repta 
        starostka obce            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 


