U S N E S E N Í
z 27. zasedání rady obce konané dne 30.12.2015 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) rozpočtové opatření č. 5/2015:

b)
c)

d)

e)

navýšení v příjmech + 1 661 000 Kč,
snížení ve výdajích - 2 155 000 Kč,
financování
- 3 816 000 Kč,
finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice
za činnost v oblasti požární ochrany v roce 2015,
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytu v základní škole na knihovnu v rámci
dotačního programu krajského úřadu MSK „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK
2016“,
finanční dar ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, SOŠ a SOU Kopřivnice na dopravu
žáků 8. tříd základních škol na přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má
zlaté dno“ v roce 2016 a bezplatnou propagaci této akce v obecních médiích,
umístění sídla spolku Klubu českých turistů, odbor Hodslavice na adrese Hodslavice čp.
211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice).

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené
pracovitě Nový Jičín o vypsání výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 914 a 915 v k.
ú. Hodslavice v lednu 2016,
c) informaci krajského úřadu MSK o poskytnutí dotace na odkanalizování obce v rámci
„Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ v celkové výši 500 000
Kč a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí
dotace,
d) podání žádosti o dotaci na akci „Vystrojení vrtu HVH2 včetně úpravny vody ve VDJ
Hodslavice“ v lednu 2016 ve výzvách Operačního programu životního prostředí
a krajského úřadu MSK z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“,
e) žádosti o finanční příspěvky na dofinancování sociálních služeb: Pečovatelské služby
OASA Nový Jičín, Domova pro seniory OASA Petřvald 2-Petřvaldík a Diakonice ČCE –
hospic CITADELA Valašské Meziříčí a zařazuje je do evidence žádostí, dle které bude
výše příspěvku stanovena RO po schválení rozpočtu na rok 2016 zastupitelstvem obce,
f) žádost Ing. Zdeňka Býmy, Hodslavice 15 o odprodej obecního pozemku a pověřuje
starostku obce jednáním se žadatelem.
Další jednání rady č. 28: 19.1.2016 v 15:30hod. na OÚ

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
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Martin Repta
místostarosta

