
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 30. zasedání rady obce konané dne 8.3.2016 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) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům dle přílohy č. 1. a smlouvy 
o poskytnutí dotace uzavřené se subjekty dle přílohy č. 1, 

b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce dle přílohy č. 2 a smlouvy o poskytnutí daru 
uzavřené se subjekty dle přílohy č. 2, 

c) přijetí dotace do rozpočtu obce a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje účelově určenou na nákup osvětlovacího teleskopického 
stožáru pro CAS 20 T 815 Terno – zásahový vůz Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Hodslavice ve výši 100 000 Kč, 

d) přijetí dotace do rozpočtu obce a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 75% uznatelných nákladů skutečně vynaložených na 
realizaci projektu „Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ 
maximálně 2 928 600 Kč, 

e) vypracování PD na akci „VN Kacabaja – úprava“ firmou Ing.Martin Jaroš – 
Vodohospodářské služby, Vřesina, dle předložené cenové nabídky, 

f) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace za rok 2015, zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015ve výši 
204 047,50 Kč a převod částky 154 047,50 Kč do rezervního fondu ZŠ a částku 50 000 
Kč do fondu odměn ZŠ, 

g) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Hodslavice, př. org. na rok 2016, 
h) přijetí grantu ve výši 31 500 Kč do rozpočtu ZŠ Hodslavice od EDUin, o. p. s., na 

projekt Keramická dílna v Hodslavicích v rámci programu Extra třída a zároveň převod 
částky 30 000 Kč do investičního fondu ZŠ Hodslavice, 

i) pronájem veřejného prostranství v období konání poutě 2016 p. Františku Rumlovi 
z Kunína na umístění pouťových atrakcí za stanovené nájemné a volné vstupenky 
v ceně 5000 Kč, 

j) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce neziskovým organizacím na sociální služby 
dle přílohy č. 3 a smlouvy o poskytnutí daru uzavřené se subjekty dle přílohy č. 3. 

 
 
II. Rada obce p o v ě ř u j e 

a) Bc. Martina Reptu, místostarostu – jednáním s vlastníky okolních pozemků kolem 
Záhumenní obecní cesty od Fojtovy stodoly směrem k Bařince ke zprůchodnění pro 
chodce. 

 
 



III. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í  
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 
b) vypsání poptávky po cenové nabídce na administraci zadávacího řízení veřejné 

zakázky u vodohospodářských projektů a zpracování žádosti o dotaci. 
 
 
 
Další jednání rady č. 31:  16.3.2016 v 14:00 hod. na OÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 
 
 
  
 


