
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 77. schůze rady obce konané dne 27.6.2018 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 poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného 
dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na projekt 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ a přijetí investiční dotace ve výši max. 3 mil. Kč do 
rozpočtu obce,  

b) smlouvu o bezúplatném převodu majetku – techniky (radiostanice ruční SMART, inv. č. 
10600149, nabíječ jednonásobný inv. č. 2193030012) jednotce Sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice (JSDH) s ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 
kraje Ostrava-Zábřeh, 

c) dodatek č. 1 smlouvy o dílo Územní plán Hodslavice s Ing. arch. Helgou Kozelskou 
Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN, Ostrava-Mariánské Hory,  

d) opravu dešťové kanalizace na parc. č. 1795/1 v k.ú. Hodslavice dle žádosti p. P.L., 
Hodslavice, za podmínek stanovených stavebním technikem na náklady žadatele, 

e) poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 Kč na pokrytí nákladů spojených 
s poskytováním odlehčovacích služeb v Bílovci pro Město Bílovec a darovací smlouvu, 

f) výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, na 
počet 33 žáků ve třídě při zachování maximální možné kapacity školy pro ZŠ a MŠ 
Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, 

g) dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou FABRIKO MORAVA s.r.o., Životice u Nového 
Jičína ze dne 26.2.2018, 

h) vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku dle seznamu. 
 
 

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) zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Speciální technika v obci Hodslavice“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na pořízení zásahové dodávky pro JSDH Hodslavice“ 
z důvodu nedodržení žádné nabídky a schvaluje vypsání opakovaného zadávacího řízení, 

c) žádost Lesy ČR, správa toků – oblast Povodí Odry, Frýdek-Místek o odkoupení části 
pozemku – koryta Stranického potoka parc. č. 1724/8 v k. ú. Hodslavice,  

d) možnost čerpání dotace na likvidaci jmelí v rámci Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020, v rámci aktivity 4.2.3 „Prevence šíření a omezování výskytu invazivních 
druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních 
podkladů a nástrojů) a pověřuje místostarostu podáním žádosti o dotaci,  

e) obdržení dotace z Nadace Partnerství na akci „ Výsadba ovocné aleje u Zadního léska“ ve 
výši 29 700 Kč. 



 
Další jednání rady č. 78:    17.7.2018 ve 14.00 hod. na OÚ  
 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Martin Repta 
          starostka             místostarosta 
 


