
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 81. schůze rady obce konané dne 25.9.2018 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) zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Odkanalizování 
obce Hodslavice – koordinátor BOZP“, 

b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům čp. 172 v Hodslavicích 
p. M. Š., bytem Nový Jičín, dle podmínek stanovených obcí, 

c) „Řád veřejného pohřebiště Obce Hodslavice“ v k. ú. Hodslavice na parc. č. 542 
(evangelický hřbitov) a parc.č. 25 (katolický hřbitov) s účinností od 12.10.2018. 

 
 

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) možnost financování spoluúčasti stavby „Energetické úspory čp. 161“ úvěrem ze státního 
fondu životního prostředí a nedoporučuje využití tohoto úvěru a pověřuje starostku 
dojednáním způsobu financování z vlastních zdrojů, 

c) žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice (JSDH) o umístění odrazového 
zrcadla proti hasičské zbrojnici pro usnadnění výjezdu vozidel JSDH a pověřuje 
místostarostu vyřízením povolení dopravního značení a realizací umístění zrcadla, 

d) žádost p. V. T., Frenštát p R. o zřízení připojení na veřejný vodovod a kanalizační síť pro 
parc. č. 852/6 v k.ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika kladným vyřízením 
žádosti po předložení SP k výstavbě RD žadatelem, 

e) žádost p. V.  D., Hodslavice o rekonstrukci jímky splaškové kanalizace těsně vedle místní 
komunikace a požaduje od žadatele doložení statického posouzení a projektu jímky 
a provedení vytyčení hranic pozemku žadatele, 

f) opětovnou žádost p. D. B., Hodslavice o přemístění odpadkového koše na psí extrementy 
a pověřuje místostarostu provedením přemístění, 

g) možnost zřízení tlakové stanice na parc. č. 1368/1 v k. ú. Hodslavice na veřejném 
vodovodu ve směru od bytovek na Mořkov a pověřuje stavebního technika doložením 
minimálně dvou nabídek na vypracování projektové dokumentace do 31.10.2018. 

 

Další jednání rady č. 82    9.10.2018 v 15.00 hod. na OÚ  
 
 
 
_________________        _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová   Ing. Martin Repta 
          starostka              místostarosta 


