U S N E S E N Í

z 37. zasedání rady obce konané dne 19.7.2016 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) program jednání,
b) realizaci navrženého opatření na zpomalení dopravy na místní komunikaci v okolí
bytovek – doplnění informačních cedulí a umístění zpomalovacích prvků dle
odborného posudku firmy Till projekt s.r.o.,
c) v rámci VZ „Stavební úpravy fotbalových šaten Hodslavice“ jako vítěznou nabídku
firmy Fabriko Morava s.r.o., Životice u Nového Jičína za cenu 1 327 750,17 Kč
s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
d) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2016 na vyhotovení projektové dokumentace
rekonstrukce obecního domu ve výši 74,80 % max. 187 000 Kč,
e) odpuštění platby nájmu nebytových prostor v čp. 161 po dobu březen – listopad 2016
z důvodu dočasného neužívání pronajatých prostor pro paní M. Merendovou, dle její
žádosti
f) poskytnutí daru na podporu aktivit SONS ČR z.s. oblastní odbočce Nový Jičín ve výši
1 000,-- Kč a schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru dle přílohy,
g) schvaluje malou objízdnou trasu při rekonstrukci mostu na Mořkov kolem katolického
hřbitova pouze pro autobusovou dopravu, nesouhlasí s navrženým vedením objízdné
trasy pro všechna vozidla do 3,5 t a pověřuje starostku jednáním o podmínkách
organizace dopravy a kompenzace za škody způsobené dopravou na obecním majetku
v době objížďky s žadatelem,
h) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1240/2016 s firmou KaHa Hranice s.r.o. dle návrhu,
i) provedení TDI na stavbách „Stavební úpravy fotbalových šaten Hodslavice“ a
„Palackého pamětní knihovna“ panem ing. Karlem Trlicou, dle předložené nabídky za
cenu 77 600,-Kč bez DPH.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) že Fond Františka Palackého nebude od 8/2016 veden na samostatném bankovním
účtu č. 1038-1765703319/0800, zůstatek bude převeden na účet a veden analytikou
231/13. Na bankovním účtu č. 1038-1765703319/0800 bude veden Fond financování a
obnovy vodovodu,
c) nabídku Lesy ČR na odkup pozemku parc. č. 1403/2 o výměře 56 m2 za kupní cenu
dle odhadu 1 120,-- Kč bez DPH a předkládá k projednání ZO,
d) návrh na odkup pozemků – části polní komunikace od areálu ZD na Straník od
manželů Krutilkových a pověřuje místostarostu předložením návrhu na odkoupení
celé polní komunikace na zasedání ZO k projednání,
e) žádost na odkoupení pozemků u bytovky čp. 440 Společenstvím vlastníků a pověřuje
starostku předložením návrhu na zasedání ZO,

f) trasu zprůchodnění záhumenní cesty od Fojtovy stodoly po komunikaci k vodojemu a
pověřuje místostarostu zapracováním změn do návrhu ÚP obce a předložením návrhu
trasy a směny pozemků na zasedání ZO.
Další jednání rady č. 38: 9.8.2016 ve 15.30 hod. na OÚ.
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