
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 44. zasedání rady obce konaného dne 6.12.2016 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) smlouvu o zřízení práva stavby pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ s p. 
Liborem Tomanem, Hodslavice 248 na pozemku par. č. 795 v k.ú. Hodslavice dle 
návrhu, 

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016 na stavbu „Palackého pamětní 
knihovna Hodslavice“ s firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín dle návrhu,   

c) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 na stavbu „Stavební úpravy šaten TJ 
Hodslavice“ s firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína dle 
návrhu,  

d) dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze dne 27.7.2016 o výkonu technického dozoru investora 
(TDI) ke stavbám „Palackého pamětní knihovna“ a „Stavební úpravy šaten TJ 
Hodslavice“ s Ing. Karlem Trlicou, Janová, dle návrhu, 

e) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice 
za činnost v oblasti požární ochrany v roce 2016. 

 
 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce, 

b) program zasedání zastupitelstva obce a návrh termínů zasedání v roce 2017, 

c) žádost o projednání darování budovy čp. 230 od Tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice 
Obci Hodslavice a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,  

d) nabídku p. Richarda Turka na případné odkoupení části pozemku u čp. 95, pokud by 
Obec Hodslavice tuto nemovitost nabyla a předkládá k projednání zastupitelstvu 
obce,  

e) nabídku Házíme lano z. s. na odkoupení nemovitosti čp. 233 (DIILEKO) a předkládá 
k projednání zastupitelstvu obce, 

f) žádost manželů Josefa a Moniky Mičulkových a Josefa a Marie Turkových o změnu 
účelu používání obecní kanalizace a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika 
provedením potřebných úkonů. 

 

Další jednání rady č. 45:  14.12.2016 v 16.45 hod. 

 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Bc. Martin Repta 
        starostka obce             místostarosta 


