U S N E S E N Í
z 67. schůze rady obce konaného dne 9.1.2018 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) výběr dodavatele na provedení vrtu HVH4 – posilový zdroj vody pro obec firmu Altec
International s.r.o., Holešov za cenu 396 510 Kč bez DPH,
b) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby elektrické
přípojky k novostavbě rodinného domu na parc. č. 1392 k. ú. Hodslavice pro
p.Bačkovou mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
c) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k hydrovrtu HVH2
a výtlačného potrubí k vodojemu, elektropřípojky a odpadního potrubí na služebných
pozemcích mezi Obcí Hodslavice a p. Annou Sokolovou, Hodslavice 439,
d) smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku zemního plynu pro rodinný dům
p.Věry Bílkové, Hodslavice čp. 568 na parc. č. 1240/1 v k. ú. Hodslavice mezi Obcí
Hodslavice a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem,
e) záměr skácení lípy na „Placu“ na základě dendrologického posudku a schvaluje
provedení výstavby nové lípy v rámci oslav 100 let České republiky.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informace hodnotící komise veřejné zakázky „Energetické úspory v objektu čp. 161
v Hodslavicích“ o probíhajícím zadávacím řízení,
c) žádost p. Ludmily Kudělkové, Hodslavice 119, o finanční dar pro syna Libora
Kudělku, člena pěveckého sboru Ondrášek na turné - hudební festival v Japonsku
a z důvodu podpory celého sboru nebude poskytovat dary jednotlivým členům
souboru,
d) žádosti Seniorcentra OASA, s.r.o. Petřvald 2 – Petřvaldík a Pečovatelské služby
OASA Nový Jičín, o.p.s. o finanční podpory na sociální pobytové služby
a pečovatelské služby a zařazuje je do seznamu žadatelů,
e) žádost p. Pavla Hasalíka, Životice u Nového Jičína 100 o umístění dřevěného sloupu
na parc. č. 336/2 k. ú. Hodslavice (pozemek ve vlastnictví Obce Hodslavice) pro
umístění optické přípojky,
f) žádost Ing. Lenky Šíchové, Hodslavice 274 o skácení modřínu u rodného domku Fr.
Palackého a zamítá skácení stromu,
g) žádost společnosti For Help s.r.o., FOR HELP – AUTISMUS z. s. Ostrava o podporu
projektů pro autistické děti,

h) nabídku na spoluúčast na přistavení Protidrogového vlaku pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
a schvaluje spoluúčast obce do výše 15 000 Kč na akci.

Další jednání rady č. 68

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

23.1.2018 v 15.30 hod.

_______________
Ing. Martin Repta
místostarosta

