
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 

U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 23. zasedání rady obce konané dne 12.11.2015 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) úpravy interiéru v hasičské zbrojnici v rámci rozpočtu obce, 

b) zavedení služby „SMS Infokanal“ provozovaného firmou KONZULTA Brno, a.s. 
od 1. 1. 2016, dle cenové nabídky, 

c) návrh odkoupení parcely č. 448/5 – vjezd do areálu obecního úřadu o výměře 198 m2 
od majitele a předkládá je zastupitelstvu obce k projednání, 

d) zapojení obce Hodslavice do spolupráce s Moravskoslezským krajem při propagaci 
a administraci kotlíkových dotací v obci a pověřuje starostku předložením návrhu formy 
spolupráce a možného spolufinancování zastupitelstvu obce. 

 
 
II. Rada obce bere  n a  vědo mí  

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 

b) výpověď p Pavly Larišové z nájmu nebytových prostor v čp. 161 ke dni 1. 1. 2016 
a schvaluje ukončení nájmu, 

c) informace o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 914 a 915 
a stavby čp. 233 (DILEKO), 

d) výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací 
od 1. 1. 2016 na Obecní úřad Hodslavice a pověřuje tímto výkonem stavebního technika 
obecního úřadu, 

e) změny zákona o místních poplatcích a pověřuje starostku obce úpravou obecně závazné 
vyhlášky 2/2012 o místním poplatku „za odpady“ a předložení nového znění na jednání 
zastupitelstva obce 10. 12. 2015, 

f) žádost Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice o rozšíření pronajímaného prostoru 
ve Společenském domě, 

g) informaci o zahájení vyměřovacího řízení z moci úřední Finančním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj ve věci porušení rozpočtové kázně v projektu „Energetické 
úspory MŠ Hodslavice“, 

h) uspořádání semináře pro pracovníky a zástupce obce ke kotlíkovým dotacím a pověřuje 
komisi životního prostředí účastí zástupce na semináři, 

i) podnět paní Kudělkové k řešení mytí osobních automobilů na veřejném prostranství 
a pověřuje místostarostu projednáním stížnosti. 

 

Další jednání rady č. 24:  24.11.2015 v 16:30hod. 

 

  


