
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 85. zasedání rady obce konané dne 15.7.2014 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) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ se 

zadávacími podmínkami dle přílohy č. 1 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnotící komisi tohoto řízení ve složení: 
Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Martin Repta, místostarosta 
Josef Kudělka, stavební technik Ing. Kamil Ondřejík 
Miroslav Frýdl Ing. Marie Ježková 
Ing. Arch. Stanislav Vrubel Mgr. Martina Holubová 
Zdenek Plešek Ing. Milan Váhala, radní  

 
b) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán Hodslavice“ dle zadávacích 

podmínek v příl. č 2 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve 
složení: 
Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Ing. Milan Váhala, radní  
Martin Repta, místostarosta  Ing. Kamil Ondřejík 
Josef Kudělka, stavební technik  Mgr. Martina Holubová (Mgr. Alena 

Kulíšková) 
Ing. Marie Ježková Ing. Jaroslav Ježek 
Ing. Hana Zubková Miroslav Frýdl 

 
c) ponechání částky zůstatku, při vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní 

dopravní obslužnosti za rok 2013, na účtu sdružených prostředků pro snížení částky 
jednotlivých obcí na rok 2014.  

 
 

 

II. Rada obce   zamítá  
 

a) nabytí práva služebnosti (věcné břemeno) pro manžele Petra a Janu Prouskovy na části 
pozemku parc. č. 1795/1 na základě projednání jejich žádosti ze dne 7.5.2014  

 

     
 

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

a) průběžné plnění úkolů 
b) registraci a poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Nakládání s bioodpadem v obci 

Hodslavice“ 
c) protokol o kontrole ČTÚ na zařízení v č.p. 102 

 
 

Další jednání rady obce č. 86:  22.7. v 15.30 hod   
 
 
 

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


