
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 41. zasedání rady obce konané dne 11.10.2016 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) dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. 
č. 02502/2016/RRC ze dne 29.6.2016 dle návrhu (prodloužení doby realizace projektu 
„Palackého pamětní knihovna“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
MSK 2016), 
 

b) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
zabezpečení plošného pokrytí území MSK jednotkami požární ochrany sborů 
dobrovolných hasičů a přijetí dotace ve výši 6 090,-Kč, 
 

c) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 s firmou FABRIKO MORAVA s.r.o. 
Životice u Nového Jičína, dle návrhu (kompletní rekonstrukce střechy fotbalových 
šaten v Hodslavicích). 

 
 
 

II.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad, 

 

b) informace o postupu prací na tvorbě projektové dokumentace rekonstrukce Obecního 
domu,   
 

c) Posouzení opravy střechy fotbalových šaten zhotovitelskou firmou a technickým 
dozorem investora a schvaluje provedení celkové výměny střešní krytiny jako 
vícepráci na stavbě „Rekonstrukce fotbalových šaten Hodslavice“, 
 

d)  výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obce Hodslavice v roce 2016, při kterém 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 

 
e) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na „Kotlíkové 

dotace“ do rozpočtu Moravskoslezského kraje pro žadatele - vlastníky rodinných 
domů nacházejících se na území obce Hodslavice, 

 
f) žádost firmy Rušar mosty, s.r.o. Brno o kácení dřevin v rámci stavby „Silnice II/483 – 

rekonstrukce mostu ev. č. 483/001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ a schvaluje 
vyjádření k žádosti dle návrhu stavebního technika, 
 

g) oznámení o pochybení – nedodržení termínu ukončení a realizace akce „Energetické 
úspory ZŠ Hodslavice“ dle stanovených dotačních podmínek (kolaudační souhlas 
stavby byl vydán 6 dnů po termínu ukončení akce), 
 

h) zprávu o činnosti Místní akční skupiny (MAS) Lašsko a vypsání mikroregionů pro 
spolky, nestátní neziskové organizace (NNO), členy MAS a obyvatele členských obcí 
MAS Lašsko, 
 

i) informace o projektu „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Kacabaja“, možnost 
využití areálu ke sportovně rekreačním účelům (singltreky, diskgolf) a pověřuje 



Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce, zjištěním záměrů dalšího provozování areálu 
šaten a občerstvení u nádrže Kacabaja vlastníkem p. Pleškem, 
 

j) řešení dopravní situace v lokalitě Lécha a pověřuje Bc. Martina Reptu, místostarostu, 
projednáním úprav dopravního značení s pravidlem přednosti zprava na dopravním 
inspektorátu Policie ČR Nový Jičín, 
 

k) možnost zpomalení dopravy na komunikacích v obci umístěním měřičů rychlosti 
a pověřuje Bc. Martina Reptu, místostarostu, návrhem řešení pro projednání 
zastupitelstvem obce na zasedání dne 15.12.2016. 

 
 
 

Další jedná rady obce:  2.11.2016 v 15:00 hodin. 
 
 
 
 
 
...................................           .................................. 
Mgr. Pavla Adamcová          Bc. Martin Repta            
        starostka obce              místostarosta 


