US N E S E N Í
ze 7. zasedání rady obce konané dne 27.1.2015 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) snížení počtu členů povodňové komise na 4 a ukončení členství p. Josefu Hromádkovi,
b) výši finančních darů spolkům a organizacím v obci Hodslavice pro rok 2015, dle
přílohy č. 1. Podmínkou pro vyplacení příspěvků je předložení zprávy o činnosti
žadatele za uplynulý rok obci a povinností žadatele je vyúčtování příspěvku do 31.10.
daného roku.
c) výběr administrátora projektu „Palackého pamětní knihovna“ a realizace veřejné
zakázky projektu firmou INNOVA International s.r.o. Ostrava dle předložené cenové
nabídky,
d) záměr pronájmu pozemku parc. č. 29 v k. ú. Hodslavice,
e) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015660, Hodslavice, Bušová p. č. 950/2
s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA
s.r.o. Ostrava-Přívoz – umístění součásti distribuční soustavy IP-12-8015660 zemního
vedení nízkého napětí na parc. č. 948 v k.ú. Hodslavice,
f)

smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015604, Hodslavice, Podešva s ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o.
Ostrava-Přívoz – umístění součásti distribuční soustavy IP-12-8015604 zemního
vedení nízkého napětí na parc. č. 1794/1 v k.ú. Hodslavice,

g) pronájem veřejného prostranství v období konání poutě 2015 p. Františku Rumlovi
z Kunína za stanovené nájemné a volné vstupenky v ceně 5 000 Kč,
h) finanční dar ve výši 1 000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s. , Klub Stonožka, Ostrava, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 1330/4 na
Rehabilitační centrum pro děti ze stacionáře Stonožka v Dívčím Hradě u Osoblahy.

II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku Mgr. Pavlu Adamcovou a místostarostu p. Martina Reptu- řešením situace
trvalého stání motorových vozidel na místních komunikacích,
b) Martina Reptu, místostarostu – předložením mapy sběrných míst pro umístění nádob
na biologicky rozložitelný odpad v obci na rok 2015 na další jednání.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů - poptávka cenové nabídky na realizaci rozšíření veřejného
osvětlení u p. Křenkové a řešení nedovoleného stání motorových vozidel na místních
komunikacích - konzultace místostarosty s por. Londinem z dopravního inspektorátu
Policie ČR,
b) návrh rozpočtu a plán investičních akcí na rok 2015 a předkládá zastupitelstvu obce
k projednání,

c) žádost p. Pavla Knápka o posouzení stékání vody z místní komunikace na jeho pozemek
a pověřuje stavebního technika p. Josefa Kudělku o posouzení a navržení řešení,
d) nabídku firem AGENTURA KRÁTKÝ PRODUCTION Hranice a PROXIMA
BOHEMIA, s.r.o. Praha 2 na propagaci obce formou map a prezentace v knize ČR –
města a obce. Nabídky nebudou využity.

Další jednání rady obce

...................................
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

č. 8: 10.2.2015 v 15.30 hod. na OÚ

............................
Martin Repta
místostarosta

