U S N E S E N Í
z 28. zasedání rady obce konané dne 26.1.2016 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) kupní cenu ve výši 50 000,- Kč, při koupi pozemků parcela č. 914, zastavěná plocha
a nádvoří, součástí je stavba: Hodslavice čp. 233, rodinný dům, stavba stojí na pozemku
p.č. 914, včetně součástí, které tvoří uvedená stavba a trvalé porosty a příslušenství,
které tvoří studna a parcela č. 915, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodslavice,
obec Hodslavice, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního pracoviště Nový Jičín,
b) podání žádosti o dotaci z programu MSK „Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2016“ na projektovou dokumentaci rekonstrukce Obecního domu
v Hodslavicích na ordinace lékařů,
c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu provedení stavby „vodovodní přípojky PE 100 RC
D63 – 24 m a PE 100 RC D 32“ mezi Obcí Hodslavice a Pavlem Slováčkem, Francova
Lhota 398.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) dodatek žádosti ing. Zdeňka Býmy, Bílovec, Radotínská 955 o odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 208/1 u čp. 15 v k.ú. Hodslavice velikosti cca 10 m2
a pověřuje starostku obce vypsáním záměru odprodeje části obecního pozemku,
c) návrh investičních akcí na rok 2016 předložený komisí pro investice,
d) žádosti subjektů Strom života, Andělé Stromu života, pobočný spolek Nový Jičín
o finanční příspěvek pro Mobilní hospic Strom života na rok 2016 ve výši 17 500 Kč
a Centra pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašované pracoviště Nový Jičín pro
sociální službu v rámci Občanské poradny ve výši 7 000 Kč a zařazuje je do evidence
žádostí, dle které bude výše příspěvku stanovena RO po schválení rozpočtu na rok
2016 zastupitelstvem obce,
e) žádost p. Františka Rumla, Kunín 261 o pronájem veřejného prostranství v době pouti
k umístění pouťových atrakcí,
f) žádost p. Petra Kyselého, Hodslavice 464 o odkoupení části obecního pozemku parc.
č. 824/1 a předkládá zastupitelstvu obce k projednání.
Další jednání rady č. 29: 16.2.2016 v 15:30 hod. na OÚ
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