U S N E S E N Í
z 2. zasedání rady obce konané dne 25.11.2014 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) po projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Městem Nový Jičín dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon
přenesené působnosti pro správní obvod obce Hodslavice podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
b) smlouvu o poskytnutí skladových prostor na parkovišti u vodní nádrže Kacabaja za
stanovený nájem 10 000 Kč firmě Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. pro
období 1.12.2014 - 31.12.2014 v rámci stavby “Zrzávka km 5.250 - 6.220“ – čištění koryta
Zrzávky a používání místních komunikací v souladu s projektovou dokumentací této stavby,
c) pořízení prezentace obce formou malované mapy a informační tabule od firmy Malované
Mapy s.r.o. Zlín dle nabídky,
d) poskytnutí daru ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, SOŠ a SOU Kopřivnice na svoz žáků
8. a 9. tříd na přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
/
III. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů,
b) vypsání výběrového řízení na místo pracovníka technické správy Obce Hodslavice
a stanovuje výběrovou komisi ve složení Mgr. Pavla Adamcová, Mgr. Alena
Kulíšková, Ing. Milan Váhala, Dušan Býma, Josef Kudělka a určuje termín jednání
komise na 4.12.2014 v 15.30 hod.,
c) nabídku od firmy Pozgeo, s.r.o. Prostějov na mapový portál GEOSENSE Hodslavice
a odkládá projednání na další jednání rady obce pro srovnání s dalšími nabídkami,
d) možnost zakoupení pozemků parc. č. 368 a 369/1 v k.ú. Hodslavice od p. Fialkové
a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení,
e) dohodu mezi p. Nohýlovou a nájemci Falconu v Hodslavicích o řešení pořádku a rušení
nočního klidu v okolí Falconu,
f) termín prohlídky výrobního procesu firmy HEDVIGA GROUP a.s. a VOP CZ s.p. na
výrobu PTR zařízení v areálu VOP Bludovice dne 9.12.2014 v 17 hodin.
Další jednání rady obce č. 3: 4.12.2014 v 15.30 hod. na OÚ
č. 4: 16.12.2014 v 17.30 hod. v hasičské zbrojnici
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