
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 19. zasedání rady obce konané dne 25.8.2015 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 schv a lu j e  

a) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ 
nabídku firmy Zábojník –contractors, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem s cenou 519 834 Kč bez 
DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dodávce služeb, 

b) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Objemová a nákladová studie“ nabídku firmy 
ARCHITEKTURA A INTERIER Šimůnek, Valašské Meziříčí s cenou 52 000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo, 

c) vypracování a podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci „Odkanalizování obce 
Hodslavice“ z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 poskytované 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (MSK) Ostrava firmou Sodap system s.r.o. 
Olomouc dle předložené nabídky, 

d) napojení pozemku parc. č. 80 v k. ú. Hodslavice na vodovodní řád za podmínek určených 
správcem Skupinového vodovodu Hodslavice-Straník, 

e) smlouvu o dočasném záboru nemovitosti při stavbě „Energetické úspory Hasičské zbrojnice 
Hodslavice“ s p. Tomášem Rýdlem, Hodslavice čp. 273. 
 
 

II. Rada obce bere  n a  vědo mí  

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 

b) žádost o příspěvek firmy Strom života, Nový Jičín – mobilní hospic a informace o jejich 
službách a neschvaluje  poskytnutí požadované částky,  

c) program zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24.9.2015, 

d) stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu k ZVA a odůvodnění nevyhlášení veřejné 
zakázky na dodavatele EPC služeb a pověřuje starostku obce zasláním odvolání, 

e) vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitosti parc. č. 914 a 915 s nemovitostí (DILEKO) 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Nový Jičín,  

f) žádost Krajského úřadu MSK Ostrava o právu provést stavbu a pověřuje místostarostu obce 
dojednáním podmínek, 

g) zkrácení pracovní doby ve školní družině Základní školy a v Mateřské škole Fr. Palackého 
Hodslavice dne 4.9.2015 z důvodu školení zaměstnanců, 

h) hlášení závad na stavbě zateplení ZŠ a MŠ a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku 
provedením reklamace, 

i) hlášení závad (praskliny, nerovnosti) na cyklostezce a pověřuje starostku obce předáním 
k řešení reklamace Svazku obcí cyklostezka. 

 

 

 

 

 Mgr. Pavla Adamcová       Martin Repta 
 starostka obce        místostarosta 


