U S N E S E N Í
z 69. schůze rady obce konaného dne 6.2.2018 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) vypsání zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce akce
„Odkanalizování obce Hodslavice“ (novostavba kanalizace a ČOV),
b) nejvýhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Kanalizační
přípojky Hodslavice“ od firmy Ing. Lubomír Novák - AVONA, Nový Jičín za cenu
462 000 Kč bez DPH,
c) na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ze dne 13.7.2017 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice
Moravskoslezskému kraji ve výši 15 000 Kč a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hodslavice dle návrhu,
d) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům a subjektům dle přílohy č. 1
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
e) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce subjektům dle přílohy č. 1 a smlouvy
o poskytnutí daru,
f) žádost manželů Jany a Františka Hruškových, Hodslavice čp. 294 o opravu dešťové
kanalizace na náklady žadatelů dle podmínek stanovených stavebním technikem OÚ,
g) prodloužení prezentace obce Hodslavice firmou DARUMA spol. s r.o., Plzeň
na multimediálním informačním panelu v Novém Jičíně,
h) smlouvu o spolupráci s firmou NOVÉ ČESKO, nadační fond, Praha 7, při realizaci
programu REVOLUTION TRAIN pro žáky základní školy a veřejnost.

II.

Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce, vypracováním kladného stanoviska pro
Krajský úřad Moravskoslezského kraje k žádosti ke snížení rychlosti v úseku
od stávajícího dopravního značení IZ 4b „Konec obce Hodslavice“ až za křižovatku se
silnicí č. III/05716 v k. ú. a obci Hostašovice.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) program 18. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 15.2.2018,
c) žádost o poskytnutí daru pobočnému spolku Podané ruce – osobní asistence, FrýdekMístek na činnost sociální služby a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
d) žádost o poskytnutí dotace Diakonii ČCE - hospic CITADELA, Valašské Meziříčí
na dofinancování pobytových služeb domova se zvláštním režimem a odlehčovacích
služeb a zařazuje ji do seznamu žadatelů.

Další jednání rady č. 70:

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

27.2.2018 v 15.30 hod. na OÚ

_______________
Ing. Martin Repta
místostarosta

