
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 34. zasedání rady obce konané dne 10.5.2016 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) příkazní smlouvu s Ing. Lubomírem Novákem – AVONA Nový Jičín na výkon 
autorského dozoru na stavbě „Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody VDJ 
Hodslavice“, 

b) příkazní smlouvu č. 92/2016 s Ing. Karlem Trlicou na výkon na výkon inženýrské 
činnosti, konzultační a poradenské činnosti při projekční přípravě stavby „Stavební 
úpravy domu čp. 161 Hodslavice“, 

c) veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na 
realizaci projektu „Palackého pamětní knihovna“ s Moravskoslezským krajem, účelová 
dotace je v maximální výši 21,88% celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů projektu, maximálně do výše 300 000,- Kč.  

d) subjekt Fotbalový klub Hodslavice, o. s. k uzavření smlouvy o reklamě s firmou 
ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína 194,  v roce 2016. 

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

a) splnění úkolů z předcházejícího jednání RO a průběžné plnění úkolů předchozích 
obecních rad, 

b) informace a nabídku České pošty, s. p. na provozování služby Pošta Partner ČP s. p. 
Obcí Hodslavice a předkládá zastupitelstvu obce tuto nabídku k projednání na 
zasedání 23.6.2016, dále navrhuje projednat možnosti spolupráce na pracovním 
jednání zastupitelstva obce dne 1.6.2016,  

c) návrh investičních akcí v rámci projektu tvorby místního akčního plánu vzdělávání 
(MAP) v ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice a navrhuje doplnění plánu o investici na 
výstavbu nové tělocvičny, 

d) umístění reklamy (cedulí) na stavební výstavu „STAVÍME A BYDLÍME“ na sloupy 
veřejného osvětlení a ČEZ v období 21.5. – 5.6.2016 v počtu 10 ks, 

e) nabídku na podporu osvětově výchovné akce Evropské policejní asociace (EPA) pro 
děti, 

f) vypsání zadávacího řízení VZ na dodavatele stavby v rámci projektu „Palackého 
pamětní knihovna“. 

 
 
Další jednání rady č. 35:  25.5.2016 ve 14.00 hod. na OÚ. 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Bc. Martin Repta 
 starostka obce místostarosta 


