U S N E S E N Í
z 55. schůze rady obce konaného dne 6.6.2017 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 zřízení věcného břemene č. NJ/137e/2017/Ja mezi Obcí Hodslavice
a Moravskoslezským krajem Ostrava na stavbu „Chodník podél silnice II/483, Hodslavice“,
b) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku pro
rodný dům Fr. Palackého mezi Obcí Hodslavice a Moravskoslezským krajem Ostrava
(parc.č. 453/3 a parc.č. 453/4 k.ú. Hodslavice),
c) provedení technického dozoru na stavbě „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny – Základní
školy Františka Palackého“ firmou Stipro servis s.r.o., Valašské Meziříčí dle nabídky.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce a vyjádření p. Mokroše, předsedy komise ŽP,
b) seznam žádostí o finanční příspěvek na sociální služby a požaduje aktualizaci počtu klientů
z obce Hodslavice využívajících těchto služeb do dalšího zasedání RO,
c) žádost p. Petra Turka, Hodslavice 107 o směnu pozemků a předkládá zastupitelstvu obce
k projednání,
d) výzvu Okresního soudu v Novém Jičíně o zvolení nového přísedícího soudu a pověřuje
starostku obce zveřejněním výzvy ve zpravodaji občanům s termínem návrhu do 30.8.2017,
e) žádost p. Tomáše Kohouta za obyvatele domu Hodslavice čp. 440 o instalaci dalšího
retardéru u čp. 440 a schvaluje umístění nového retardéru pouze u čp. 429,
f) informaci náměstka ministerstva vnitra o možnosti obce vydat obecně závaznou vyhlášku
(OZV) zakazující kouření a užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích
v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob
mladších 18 let a předkládá zastupitelstvu obce k projednání s doporučením nevydávat
OZV (ZŠ má řešeno směrnicí o kouření),
g) informaci o záměru majitele objektu čp. 233 (DILEKO), firmy Areál Kněžmost s.r.o.,
Kněžmost, provést výstavbu nájemních malometrážních bytů,
h) vandalismus v prostoru ZŠ a na veřejných prostranstvích a navrhuje v budoucnu řešit
situaci instalací webových kamer v rámci optické sítě.

Další jednání rady č. 56: 13.6.2017 v 15.30 hod.

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

_______________
Bc. Martin Repta
místostarosta

