
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 80. schůze rady obce konané dne 28.8.2018 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) výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitní řízení na 
dodávky „Specializovaná technika v obci Hodslavice II.“ - hasičská dodávka pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hodslavice na základě doporučení hodnotící 
komise a pověřuje starostku Mgr. Pavlu Adamcovou k podpisu rozhodnutí o výběru 
dodavatele – HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 26826925 
a zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo za podmínek vzešlých ze 
zadávacího řízení, 

b) dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou FABRIKO MORAVA s.r.o., Životice u Nového 
Jičína ze dne 26.2.2018 – dodatečné práce nad rámec SoD a projektové dokumentace 
a prodloužení termínu realizace stavby o 35 dnů, 

c) napojení Obecního domu Hodslavice čp. 161 na metropolitní optickou síť dle nabídky 
firmy 4M Rožnov spol. s r.o. Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, 

d) dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP s Ing. Karlem Trlicou, Janová 242, 

e) vzorovou smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky mezi Obcí Hodslavice 
a budoucím vlastníky kanalizační přípojky dle návrhu, 

f) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu a budoucí splaškové kanalizace pro 
rodinný dům čp. 177 v Hodslavicích p. P.V.O. dle podmínek stanovených obcí, 

g) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům čp. 239 
v Hodslavicích p. J. Č. dle podmínek stanovených obcí. 

 
 

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) vydání nezávazného příslibu bankovního úvěru od České spořitelny a.s., Praha ve výši 
20 mil. Kč na finanční krytí spoluúčasti obce Hodslavice při financování projektu 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ k poskytnutému úvěru a dotaci z Operačního 
programu Životního prostředí, 

c) výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodslavice provedené Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje  k  30.6.2018 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky, 

d) program 21. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 6. 9. 2018, 

e) vyhlášení celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny a předkládá výzvu 
k projednání zastupitelstvu obce, 

f) žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice čp. 160 o poskytnutí finančního daru ve 
výši 70 000 Kč, který by byl použit na spoluúčast farnosti v dofinancování projektu 



„Obnova nátěru dřevěného kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích“ a překládá ji 
k projednání zastupitelstvu obce, 

g) statické posouzení „Sedání vestavěných regálů – sborovna a ředitelna ZŠ 
v Hodslavicích“ a pověřuje starostku projednáním dalších kroků s vedením základní 
školy, 

h) zamítnutí žádosti o dotaci na obnovu Památníku obětem světových válek v rámci 
programu „Zachování a obnova historických hodnot“ ministerstva obrany z důvodu 
vyčerpání finančního limitu v uvedeném programu. 

 

 

Další jednání rady č. 81    25.9.2018  ve 14.00 hod. na OÚ  
 
 
 
_________________        _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová   Ing. Martin Repta 
          starostka              místostarosta 
 


