U S N E S E N Í
z 1. zasedání rady obce konané dne 13.11.2014 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) smlouvu č. 14225956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Hodslavice vrt HVH3 –
posilový zdroj vody pro obec“ a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce
podpisem smlouvy,
b) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 89/14 o dodávce prací v rámci projektu „Hodslavice vrt
HVH3 – posilový zdroj vody pro obec“, uzavřené dne 25.9.2014 s firmou Ekodrill,
s.r.o. Zlín,
c) vypracování aktualizace dokladové části dokumentace pro územní řízení stavby
„Odkanalizování obce Hodslavice“ firmou Ing. Lubomír Novák -AVONA, Nový Jičín,
d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnost
a smlouvu o právu provést stavbu distribuční soustavy „IP-12-8016546, zemní kabelové
vedení,p. Bílková, Hodslavice“, zemní kabel AYKY 4x16 na pozemku obce parc. č.
1240/1, ostatní plocha v k.ú. Hodslavice,
e) smlouvu o zřízení práva stavby vodovodní přípojky pro budoucí novostavbu rodinného
domu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
parc. č. 833/1 a 832/2 v k . ú. Hodslavice s Radimem Petrskovským a Veronikou
Petrskovskou,
f) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnost
a smlouvu o právu provést stavbu distribuční soustavy IV-12-8010365, Hodslavice,
Petrovič, zemní kabel 2xAYKY4x35 na pozemku parc. č. 265, ostatní plocha v k.ú.
Hodslavice,
g) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice ve formě příspěvku ve
výši 12 700 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
II. Rada obce v y d á v á
a) osvědčení o zvolení členu zastupitelstva obce Hodslavice panu Michalu Pavelkovi,
Hodslavice čp. 515 ke dni 12.11.2014.
III. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost paní Anny Macíčkové, Hodslavice čp. 362 o směnu pozemků a pověřuje
Martina Reptu, místostarostu jednáním s žadatelkou a přípravou podkladů k výměně pro
schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce,
c) zařazení nových zastávek „Hodslavice, bytovky“ do trasy linek veřejné linkové osobní
dopravy k řádnému termínu změn jízdních řádů 14.12.2014.
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