
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 73. schůze rady obce konané dne 17.4.2018 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) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-8022005 na pozemku p. č. 108/3 k. ú. Hodslavice v rámci stavby 
„Hodslavice, p.č. 34/5,97, Matyáš, NNk s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín., 

b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům na pac. č. 34/5 
a 97 v k. ú. Hodslavice“ p. Františka Matyáše, Nový Jičín, Budovatelů 1778/13, 

c) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
vyhlášeného dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 
2018“ na projekt „Oslavy 220. výročí narození Františka Palackého, vydání publikace 
o FP“ a přijetí účelové dotace ve výši max. 250 000 Kč do rozpočtu obce, 

d) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ na projekt „Aktivní senioři“ a přijetí účelové 
dotace ve výši max. 100 000 Kč do rozpočtu obce, 

e) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvkové organizace za rok 2017, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, 
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2017 a úhradu ztráty výsledku 
hospodaření z rezervního fondu příspěvkové organizace, 

f) účetní odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého 
Hodslavice, příspěvkové organizace, na rok 2018, 

g) uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 9. a 10.6.2018 v prostorách za 
Obecním domem  Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice, 

h) nabídku firmy Ateliér grafického designu Martin Feikus, Opava-Kylešovice na tisk 
„Publikace Památník Františka Palackého v Hodslavicích“dle nabídky, 

i) smlouvu o nájmu s firmou SychrovNET s.r.o., Vsetín na umístění vysílačů a antén na 
vodojemu obce.  

 
 

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

a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce, 

b) nabídku spolupráce firmy RESPECT, a.s. Praha 4 v oblasti pojištění, 

c) informaci Moravskoslezského kraje o vyčerpání maximální částky 250 000 Kč 
spolupodílení Obce Hodslavice na příspěvku občanům ve II. výzvě kotlíkových dotací 
a doporučuje zastupitelstvu obce zrušit maximální limit a navýšit alokovanou částku 
v rozpočtu obce na 400 000 Kč, 

d) program 19. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 26.4.2018, 



e) žádost p. H.N., Hodslavice o odkup pozemku parc.č. 8/1 o výměře 173 m2 
a předkládá ji k projednání zastupitelstvu obce, 

f) informaci o možném odkoupení obecní komunikace par. č. 1794/11 v k. ú. Hodslavice 
od vlastníka a pověřuje místostarostu jednáním s vlastníkem, 

g) žádost p. L.K., Hodslavice o řešení parkování aut na místní komunikaci v lokalitě „Na 
Balkáně“ a pověřuje starostku svoláním jednání s obyvateli dotčené lokality. 

 
 

 

Další jednání rady č. 74:    9.5.2018 v 15.30 hod. na OÚ  
 
 
 
 
 
 
__________________      _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Martin Repta 
          starostka             místostarosta 
 
 
 
 


