U S N E S E N Í
ze 49. schůze rady obce konaného dne 7.2.2017 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 zajištění přeložky plynárenského zařízení a o úhradě nákladů s ní
souvisejících u čp. 161 v Hodslavicích (stavební úpravy Obecního domu) s firmou
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800086023_1/BVB/P
v rámci „Stavební úpravy Obecního domu čp. 161“ s firmou RWE GasNet, s.r.o. Ústí
nad Labem, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno,
c) program 13. zasedání zastupitelstva obce,
d) dle možností rozpočtu obce upravený plán investičních akcí na rok 2017 předložený
investiční komisí a předkládá jej ZO ke schválení,
e) smlouvu o právu provést stavbu č. NJ/31/r/2017/Ko s Moravskoslezským krajem
Ostrava “Odkanalizování obce Hodslavice“ na pozemku parc. č. 1799/1 a par.č. 47
v k.ú. Hodslavice,
f) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
1799/1 a 47 v k.ú. Hodslavice pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“
č. NJ/18/d/2017/Ko s Moravskosleským krajem Ostrava.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) návrh rozpočtu na rok 2017 a předkládá jej ZO ke schválení,
c) žádosti o dotace a dary od spolků a dalších žadatelů předložených komisi pro kulturu,
vzdělávání, sport a propagaci obce a předkládá návrh dotací k projednání ZO
k začlenění do rozpočtu obce,
d) žádost Ing. Karla Melichárka, Mořkov, Za sušárnou 11, na odkoupení části pozemku o
rozloze cca 23 m2 na parcele č. 1498 a části pozemku o rozloze cca 84 m2 na parcele
č. 1491/3 v k.ú Hodslavice, vypisuje záměr prodeje těchto pozemků a předkládá ZO
návrh na odprodej za cenu 200 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem na vrub žadatele,
e) žádost p. Petra Kyselého, Hodslavice 464, o odkoupení části pozemku par. č. 824/1
k.ú. Hodslavice a předkládá ZO návrh na odprodej části pozemku par. č. 824/1 dle
zákresu za cenu 200 Kč/m2 a náklady spojené s převodem na vrub žadatele,
f) sdělení Krajské veterinární správy, Státní veterinární správa, pro Moravskoslezský
kraj Ostrava o povinnosti obce hradit náklady spojené s likvidací kadáveru
hromadného úhynu zvířat ve volné přírodě,
g) návrh Moravskoslezského kraje na čištění silnic II. a III. třídy v nočních hodinách od
posypového materiálu, nemá námitek a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu
projednáním podmínek,

h) žádost Diakonie ČCE – hospic Citadela Valašské Meziříčí o příspěvek na provoz
domova se zvláštním režimem ve výši 25 900 Kč a zařazuje jej do seznamu žádostí,
i) podmínky a důvody založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) SOMPO 2016
a navrhuje ZO schválit členství obce Hodslavice v DSO SOMPO 2016.

Další jednání rady č. 50: 7.3.2017 v 15.30 hod.

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

_______________
Bc. Martin Repta
místostarosta

