
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 33. zasedání rady obce konané dne 26.4.2016 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) podepsání příkazní smlouvy s firmou J2V services s.r.o. Praha, pobočka Rožnov p.R. na 
výkon administrace zadávacího řízení na vypracování projektové dokumentace stavby 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ ve stupni projekt pro stavební povolení a projekt pro 
realizaci stavby  

b) vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Obecního domu - akce 
„Hodslavice čp. 161 – stavební úpravy, změna způsobu užívání a energetické úspory“ 
firmou 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Valašské Meziříčí, dle nabídky, 

c) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na stavbu „Vystrojení vrtu HVH2, 
včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ od firmy KaHa Hranice s. r.o., Hranice, 
Mlýnská 520 za cenu 3 298 039 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce uzavřením 
a podepsáním smlouvy s vítězným uchazečem, 

d) doplnění dětského hřiště na „Dolním konci“ o lanový prvek pro malé děti do 8 let dle 
nabídky firmy DŘEVOARTIKL Znojmo, 

e) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „Vodovodní přípojky na pozemku p č. 1768/1 v k. ú. 
Hodslavice“ se stavebníkem p. Ladou Kývalovou, Hodslavice čp. 83, 

f) umístění sídla spolku Fotbalový klub Hodslavice na adrese Hodslavice čp. 211 (budova 
sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice), 

g) umístění sídla spolku Orel jednota Hodslavice na adrese Hodslavice čp. 211 (budova 
sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice), 

h) nájemci fotbalového hřiště a budovy šaten Fotbalovému klubu Hodslavice (FK) uzavřít 
smlouvu o bezúplatném pronajmutí části budovy šaten p. Zdeňce Minářové za účelem 
provozování bufetu v době sportovních akcí pořádaných FK Hodslavice. 

 
 
II. Rada obce p o v o l u j e 

a) Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice uspořádání výstavy drobného 
zvířectva ve dnech 4. – 5.6.2016 v prostorách za Obecním domem. 

 
 
 III. Rada obce b e r e  n a  v ě d o m í  

a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad, 
b) instalaci nového dětského herního prvku na „Léše“ na místě původního, 

nevyhovujícího ČSN, v rámci reklamačního řízení v nejbližší době, 
c) žádost p. Jiřího Jurajdy, Nový Jičín (vlastník čp. 316) o provedení opravy hřbitovní zdi 

a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu provedením opravy, 
d) žádost Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z. s. Praha o finanční příspěvek na 

modernizaci BabyBoxu v Ostravě, 



e) nabídku právních služeb firmy KVB advokátní kancelář s.r.o., 
f) informaci Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava o správě zeleně na pozemní 

komunikaci č. I/57 a prohlašuje že Obec Hodslavice není a nikdy nebyla vlastníkem 
silniční vegetace v průjezdním úseku silnice č. I/57 obcí Hodslavice, 

g) výši úplaty 300 Kč/měsíc za vzdělání v Mateřské škole Hodslavice od 1.9.2016. 
 

 
 
Další jednání rady č. 34:  10.5.2016 v 15.30 hod. na OÚ. 
 
 
 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Bc. Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 
 
 
  
 


