
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 78. schůze rady obce konané dne 24.7.2018 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 zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IP-12-8021567 Hodslavice, p.č. 
1152, Bačková, NNk s ČEZ Distribuce a.s. Děčín k zemní přípojce nízkého napětí 
(NN), 

b) zřízení vodovodní přípojky k evangelickému kostelu a pověřuje stavebního technika 
stanovením podmínek zřízení přípojky. 

 
 

II. Rada obce   j m e n u j e 

a) komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
veřejné zakázky na stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ ve složení: 

Člen Náhradník 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Martin Repta 

Ing. Oldřich Kazda Ing. Roman Kaleta Jiří 

Ing. Vladimír Martinak Jan Blinka 

Ing. Jaroslav Glogar Josef Kudělka 

Mgr. Milan Konečný Mgr. Petr Lysek 

 
 

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

a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce, 

b) žádost o přemístění odpadní nádoby na psí exkrementy a pověřuje místostarostu 
řešením situace, 

c) opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí,  

d) rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, Olomouc o povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/35 v Hranicích 
od 11.7. do 15.8.2018, 

e) informaci o výběru autobusového dopravce pro oblast „Novojičínsko západ“ firmy 
Konsorcium „Transdev – Novojičínsko západ II“ na zajištění dopravní obslužnosti od 
9.12.2018, 

f) nabídku firmy na účast při tvorbě knihy Česko z nebe, 

g) opakovanou výzvu k odstranění vad fasády hasičské zbrojnice v zákonné lhůtě 
u zhotovitelů stavby AOSTAV s.r.o. Valašské Meziříčí, 

h) sdělení Krajského úřadu MSK, Ostrava možnosti ověření oprávněných poskytovatelů 
sociálních služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, 



i) závěrečný účet za rok 2017 Svazku obce Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice –
schválený bez výhrad, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
a předkládá je zastupitelstvu obce. 

 

 

Další jednání rady č. 79:    7.8.2018 ve 13.00 hod. na OÚ  
 
 
 
 
 
_________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová  Ing. Martin Repta 
          starostka             místostarosta 
 
 


