
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 58. schůze rady obce konaného dne 25.7.2017 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) nájem části zahrady za hasičskou zbrojnicí paní Kristýně Vychodilové za stanovených 
podmínek, 

 

b) nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro 
stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice včetně realizace ČOV“ od firmy KONEKO, spol. 
s r.o., Ostrava, Výstavní 224/8, za cenu 1 836 000 Kč bez DPH a výkon činnosti autorského 
dozoru na stavbě v případě splnění všech požadavků stanovených zadávací dokumentací 
a pověřuje  starostku podpisem smluv, 

c) nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování obce Hodslavice 
- výběr TDI“  od firmy LAVI ENGINEERING s.r.o. Úhonice za cenu 1 750 000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, 

d) změnu omezení rybaření na VN Kacabaja na dobu 10:00 - 18:00 hodin v období červenec 
a srpen.  
 

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

a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,  

b) informace o možné rekonstrukci obecních prostor na sociální bydlení v objektech pošty, 
zdravotního střediska a Domověnky, 

c) návrh Smlouvy o právu provést stavbu – objízdná trasa kolem katolického hřbitova, 
od Správy silnic MSK (pouze pro autobusovou dopravu a dopravní obslužnost obyvatel v 
dané lokalitě) v rámci stavby „Silnice II/483 – rekonstrukce mostu ev. č. 483-001 přes potok 
Zrzávka v obci Hodslavice“ a pověřuje starostku dojednáním možného zápočtu nájmů 
stanovených v rámci staveb rekonstrukce mostu a odkanalizování obce se žadatelem, 

d) řešení dopravní situace na „Balkáně“ ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR, 

e) žádost o povolení k umístění 2 ks kamer pro ochranu majetku a provozu firmy 4M Rožnov 
spol. s r.o. na budovu garáže patřící Obci Hodslavice na parc. č. 154 a předkládá 
k projednání zastupitelstvu obce,  

f) žádost rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu o projednání změny provozní doby 
mateřské školy a sdělení ředitelky ZŠ o domluveném jednání s rodiči, 

g) rozhodnutí Státní fondu životního prostředí ČR Praha o poskytnutí finančních prostředků – 
podpory formou zvýhodněné zápůjčky ve výši 43 mil. Kč na spolufinancování projektu 
„Odkanalizování obce Hodslavice“, 

h)  informaci o neposkytnutí dotace na projekt „Zklidnění dopravy v obci Hodslavice“ 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha. 

     

Další jednání rady č. 59:  8.8.2017 ve 14.30 hod.  

 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing . Martin Repta 
           starostka              místostarosta 


