U S N E S E N Í
ze 14. schůze rady obce konané dne 6.6.2019 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) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hodslavice ve výši 15 000 Kč na realizaci
Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb na rok 2020 ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín v rámci dotačního programu města
Nový Jičín na podporu sociální oblasti, Podprogramu A,
b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovou pro rodinný dům čp. 260 v Hodslavicích
vlastníka Realfis creative s.r.o Nový Jičín dle podmínek stanovených obcí,
c) finanční dar ve výši 40 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice na podporu
mladých hasičů a darovací smlouvu,
d) smlouvy vztahující se ke stavbě kanalizační přípojky v rámci stavby „Odkanalizování
obce Hodslavice“ (dále jen Stavba):
- „Darovací smlouva“ na darování projektové dokumentace „Vybudování kanalizační
přípojky“ v rámci realizace Stavby,
- „Smlouva o právu umístit, provést a užívat stavbu“ kanalizační přípojky v rámci Stavby,
- „Smlouva o budoucí smlouvě o odvádění odpadních vod“ mezi Obcí Hodslavice
a p. J. R., Hodslavice čp. 126 dle návrhu.

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) zápis ze 2. zasedání Investiční komise obce Hodslavice a schvaluje doporučený postup
spolupráce s Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, FrýdekMístek na základě vypracování územní studie veřejného prostranství centra obce, která
bude součástí nového územního plánu obce a bude vypracována v r. 2020.
c) žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava,
Odbor odloučené pracovitě Nový Jičín o sdělení zájmu o odkoupení pozemků velikosti
id. 1/3 parc. č. 73 (128 m2) a parc. č. 79 (638 m2) v k.ú. Hodslavice a předkládá ji
zastupitelstvu obce k projednání,
d) žádost o dořešení vlastnických a právních vztahů k par. č. 293/2 o výměře 39 m2 k.ú.
Hodslavice ve vlastnictví p. P. P., Hodslavice 480 formou odkoupení Obcí Hodslavice
a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání,
e) rezignaci Mgr. Aleny Kulíškové na funkci předsedkyně Komise pro kulturu, vzdělávání,
sport a propagaci obce ke dni 30.6.2019.
Další jednání RO č. 15:
__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

10.7.2019 od 15:30 hod.
_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

