U S N E S E N Í
z 62. schůze rady obce konaného dne 17.10.2017 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) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Projektová dokumentace sociální byty Hodslavice“
firmy Ing. arch. Roman Mališ Bílková, Trojanovice, za 629 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na technický dozor investora (TDI) a koordinaci
BOZP pro stavbu „Hodslavice čp. 161 – stavební úpravy, změna způsobu užívání
a energetické úspory“ firmy Ing. Karel Trlica, autorizovaný inženýr, Vsetín-Janová za cenu
229 900 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy,
c) výběr administrátora výběrového řízení na dodavatele stavby „Hodslavice čp. 161 – stavební
úpravy, změna způsobu užívání a energetické úspory“ firmy D.P.R. Management s.r.o.
Horní Tošanovice za cenu 30 000 Kč bez DPH,
d) dodatek ke smlouvě č. 2 smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017 s firmou FABRIKO MORAVA,
s.r.o. na zhotovení stavby „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny Základní školy Františka
Palackého čp. 300 Hodslavice“,
e) nejvýhodnější nabídku na dodávku elektrické energie pro Obec Hodslavice od firmy ČEZ
Prodej a.s. na období 2018 – 2019,
f) prodloužení mandátu člena Školské rady ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice čp. 300 za
Obec Hodslavice paní Ing. Monice Mičulkové do 30.9.2020,
g) stanovení délky mandátu člena Školské rady ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice čp. 300 za
Obec Hodslavice paní Monice Kulíškové za Obec Hodslavice do 30.9.2020.

II.

Rada obce j m e n u j e
a) p. Mgr. Evu Sulovskou členem Školské rady při ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice čp. 300
za Obec Hodslavice pro období 17.12.2017 – 30.9.2020.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informace o navrhované změně výše členských příspěvků MAS Lašsko, z. s., Dolní Bašta
a pověřuje starostku projednáním nové výše členských příspěvků na valné hromadě MAS
Lašsko dne 8.11.2017,
c) převzetí „Petice za přijatelné životní podmínky občanů Hodslavic v okolí lokality Za
brodkem“ Obcí Hodslavice a zápis ze společného jednání ze dne 11.10.2017,
d) žádost p. Václava Kuhna na umístění přípojky elektrického vedení k parc č. 1677/3 na
obecní pozemky a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek a trasy přípojky.
Další jednání rady č. 63 30.10.2017 v 16:00 hod. na OÚ
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