
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 4. schůze rady obce konané dne 19.12.2018 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) rozpočet na rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvkové organizace, dle přílohy, 

b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Sběrný dvůr pro obec 
Hodslavice – stavební práce“ firmy aostav s.r.o., Valašské Meziříčí a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, 

c) nabídku firmy Borgis s.r.o., Kopřivnice na dodávku grafických služeb pro tvorbu 
obecního zpravodaje, 

d) Smlouvu č. A.0439-00092 o zřízení věcného břemene č. 870-32/2018 ze dne 08.03.2018 
s firmou ČEPS, a.s., Praha 10, spočívající v právu oprávněného zřizovat a provozovat 
zařízení přenosové soustavy, 

e) rozpočtové opatření č. 6/2018:  
navýšení v příjmech  +  2 779 000 Kč,  
navýšení ve výdajích         0 Kč,  
financování    -   2 779 000 Kč,  

f) finanční dar ve výši 2 500 Kč všem dětem narozeným od 1.1.2019, které  v obci 
Hodslavice mají adresu trvalého pobytu,   

g) finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč všem dětem nastupujícím od 1.9.2019 do 1. třídy 
Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, které v obci 
Hodslavice mají adresu trvalého pobytu a každému nově příchozímu žáku (nově příchozí 
žák je ten, který zahájí vzdělávání v příslušném ročníku nejpozději do 30.9. 
a v předcházejících letech nebyl žákem školy), 

h) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice 
za aktivní činnost v oblasti požární ochrany v roce 2018, 

i) prodloužení nájemní smlouvy s p. J.S. na byt v Hodslavicích čp. 213 od 1.1.2019 do 
31.3.2019. 

 

 

II. Rada obce   u s t a v u j e 

a) Krizový štáb obce ve složení:  Pavla Adamcová, starostka, 
Jan Kudělka, místostarosta, 
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice, 
Josef Kudělka, stavební technik OÚ, 

b) Povodňovou komisi ve složení:  Pavla Adamcová, starostka, 
Jan Kudělka, místostarosta, 
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice, 
Josef Kudělka, stavební technik OÚ, 

 



c) Evakuační komisi ve složení:   Pavla Adamcová, starostka, 
Jan Kudělka, místostarosta, 
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice, 
Martina Holubová, ředitelka ZŠ, 
Eliška Jánská, matrikářka OÚ. 

 
 

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) udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ ve dnech 3.1. – 4.1.2019, 

c) informaci krajského úřadu MSK o připravené 3. výzvě na kotlíkové dotace na výměnu  
starých zdrojů vytápění domácností za nové ekologičtější a pověřuje starostku 
potvrzením zájmu o pokračování spolufinancování nových kotlíkových dotací 
prostřednictvím MSK, 

d) zprávu předsedkyně kulturní komise o výstupu ze zasedání spolků a ukládá 
místostarostovi zajištění nápravy stavu zabezpečení veřejných dětských herních prvků 
v obci. 

 

 

Další jednání RO č. 5:  9.1.2019  v 15.30 

 

 

 

__________________       _______________ 
Mgr. Pavla Adamcová   Ing. Jan Kudělka 
          starostka            místostarosta 
 


