
U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 11. schůze rady obce konané dne 17.4.2019 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) poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy poskytovatelům sociálních služeb na 
financování těchto služeb dle přílohy č. 1, 

b) výkon technického dozoru investora (TDI) na stavbě „Sběrný dvůr pro obec Hodslavice“ 
firmou Ing. Karel Trlica, Janová 242, dle nabídky, 

c) výkon koordinátora BOZP na stavbě „Sběrný dvůr pro obec Hodslavice“ firmou Pavel Palát, 
Zašová, dle nabídky,  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022005/002 s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín na zřízení zemního vedení NN včetně pojistkové skříně na obecním 
pozemku par. č. 108/3, ostat. plocha dle návrhu, 

e) spolufinancování stavby „Prodloužení vodovodního řadu„ na pozemku parc. č. 336/2 v k.ú. 
Hodslavice ve výši 20% nákladů na pořízení dle předloženého rozpočtu stavby z rozpočtu 
obce Hodslavice. Spoluúčast obce bude uhrazena po uzavření smlouvy se stavebníkem 
o převodu nového řadu do majetku Obce Hodslavice, 

f) žádost p. Š. U., Bílovec o zřízení vodovodní přípojky k rekreační chatce na pozemku parc. č. 
676/1 k.ú. Hodslavice za podmínky, že před realizací přípojky žadatelka doloží, jak řeší 
likvidaci odpadních vod z dotčené nemovitosti, toto stanovisko nenahrazuje nutné opatření 
stavebního úřadu.  

 

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) aktuální nabídku Mobilního rozhlasu a rozhodla nevyužít tuto nabídku, 

c) doporučení komise ŽP nevydávat obecně závaznou vyhlášku pro chov zvířat, 

d) program 4. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 25.4.2019, 

e) stanovená kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hodslavice, 

f) oznámení a žádost p. M. J., Nový Jičín o výjimku při pořádání kulturní akce ve dnech 19. – 
21.7.2019 na soukromém pozemku u Kacabaje a schvaluje ji pouze při dodržení stanovených 
podmínek, 

g) závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného z kontroly provedené Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou ČR dne 1.4.2019, 

h) nutnost uveřejňování aktuálních informací k budování obecní kanalizace na webových 
stránkách obce, 

i) upozornění Pohřební služby Karel Reček, Frenštát p. R. k výsadbě zeleně na hřbitovech 
a předkládá je zastupitelstvu obce. 

 

Další jednání RO č. 12:  6.5.2019  v 15:30 hod. 
 

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


