U S N E S E N Í
z 68. schůze rady obce konaného dne 23.1.2018 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) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Energetické úspory v objektu čp. 161
v Hodslavicích“ firmy FABRIKO MORAVA s.r.o., Životice u Nového Jičína ve výši
5 908 453 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem,
b) pronájem veřejného prostranství v době pouti k umístění pouťových atrakcí p. Františku
Rumlovi, Kunín 261 dle nabízených podmínek,
c) prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 102 na dobu jednoho roku p. Kristýně Vychodilové
(do 28.2.2019),
d) finanční dar ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná
stanice živočichů a návštěvnické středisko Dům přírody Poodří Bartošovice na provoz
záchranné stanice pro rok 2018 a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru,
e) úpravu travnaté plochy veřejného prostranství na parkovací místo na náklady žadatele
Ing. Jiřího Zbořila, za stanovených podmínek,
f) smlouvu o spolupráci na projektu „Oslavy 220. Výročí narození Františka Palackého“
s Muzeem Novojičínska, př. org., Nový Jičín,
g) investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Oprava památníku obětem světových
válek v obci Hodslavice“ v rámci programu ISPROFIN čís. 107 190 „Zachování a obnova
historických hodnot“,
h) Základní škole a Mateřské škole Františka Palackého Hodslavice, př. org. podání žádosti
o dotaci na projekt „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Hodslavice“
v rámci výzvy č. 16/2017 Národního programu životního prostředí.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst,
c) prodloužení dodávky služeb GIS firmy DIGIS, spol. s r.o., Ostrava na rok 2018,
d) termíny:
 konání zápisu žáků k základnímu vzdělávání (1. třída ZŠ) – 23.4.2018,
 konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) – 2.5.2018,
 udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ a uzavření mateřské školy a školní
družiny z provozních důvodů – 7.5.2018,
 přerušení provozu MŠ o letních prázdninách od 30.7. do 31.8.2018.
Další jednání rady č. 69
__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

6.2.2018 v 15.30 hod.
_______________
Ing. Martin Repta
místostarosta

