
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 12. zasedání rady obce konané dne 2.4.2015 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) pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a. s. na pojištění služebního vozidla v rozsahu 

nabídky ČP s platností pojištění od 7.11.2015, 
 

b) pronájem nebytových prostor v Obecním domě firmě Arcon machinery a.s., Říčany-
Jažlovice, 400 Kč za m2 dle podmínek pronájmu stávajících pronajatých prostor od 1.5.2015 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce, 
  

c) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8016075/2, Hodslavice 
Petrskovský, p.č. 833/1, NNk na pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Hodslavice s ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín.  
 

 
 

 II.  Rada obce   z a m í t á  
a) poskytnutí daru p. Adamu Janošovi z Ženklavy na sportovní akci „Sýpka BMX jam“,  

 

b) nabídku firmy AGENTURA KRÁTKÝ PRODUCTION s.r.o. Hranice k propagaci obce na 
mapě Nový Jičín a okolí – 4. vydání.   
 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad, 
 

b) žádost Centra pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašované pracoviště Nový Jičín 
o finanční příspěvek pro sociální službu poskytovanou v rámci Občanské poradny Nový 
Jičín (obec Hodslavice zapojena do komunitního plánování sociálních služeb při MěÚ 
Nový Jičín, který jednotlivým sociálním službám bude přispívat) a neschvaluje poskytnutí 
příspěvku v roce 2015 Centru pro zdravotně postižené MSK o. p. s.,   
 

c) žádost Školy života o. p. s. Nový Jičín a neschvaluje poskytnutí příspěvku v roce 2015 (ze 
stejného důvodu jako v bodě III. b/),  

 

d) žádost p. Petra Pavlíka, předsedy základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice 
ohledně poskytnutí místnosti-klubovny v Obecním domě, a jelikož není vhodná volná 
místnost, rada obce navrhuje využití jiných prostor obce po domluvě, 
 

e) žádost p. Petra Pavlíka, předsedy základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice 
o umístění sídla pobočného spolku v objektu vlastněném obcí a schvaluje umístění sídla 
spolku ZO ČSCH Hodslavice na adrese Hodslavice čp. 211 (budova sídla Obce/Obecního 
úřadu Hodslavice),  
 

f) žádost firmy Rušar mosty, Brno o předběžný souhlas s vedením objízdné trasy pro 
autobusové linky č.880622 a 880631 po dobu realizace stavby „Silnice II/483 - 
rekonstrukce mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice po místní 
komunikaci a zamítá vedení objízdné trasy pro linku 880622, schvaluje povolení objízdné 
trasy pro linku 880631 za podmínek stanovených Obcí Hodslavice,    



 

g) stížnosti občanů na znečišťování životního prostředí p. Pavlom Strelcem a pověřuje 
místostarostu  p. Martina Reptu vyzváním p. Strelce k odstranění černé skládky. V případě 
nesjednání nápravy bude zahájeno správní řízení tohoto přestupku a věc nahlášena České 
inspekci životního prostředí.  
 

 
 

 
Další jednání rady obce č. 13:    14. 4. 2015   v  15.30 hod. na OÚ  
 
 
 
 
 
 
...................................           ............................ 
Mgr. Pavla Adamcová          Martin Repta            
        starostka obce            místostarosta 
 
 
 


