U S N E S E N Í
z 15. schůze rady obce konané dne 10.7.2019 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) zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště –
víceúčelová herní plocha“ dle návrhu a vypsání veřejné zakázky a jmenuje komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Člen
Mgr. Pavla Adamcová, starostka
Ing. Jan Kudělka, místostarosta
Mgr. Alena Kulíšková, radní

Náhradník
Ing. Kamil Ondřejík, radní
Lubomír Adam, radní
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ

b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Odkanalizování obce
Hodslavice“ dle návrhu a pověřuje starostku podpisem dodatku po schválení Změnového
listu č. 1 Státním fondem životního prostředí,
c) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na „Pořízení technického vybavení pro péči
o veřejnou zeleň v obci Hodslavice“ firmy SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína
v ceně 442 578 Kč bez DPH v rámci dotace získané obcí za ocenění Zelenou stuhou
v soutěži „Vesnice roku 2018“,
d) zřízení vodovodní přípojky k parc. č. 630/1 v k. ú. Hodslavice p. Dany Ulrychové,
Kopřivnice, 17. Listopadu 12252 na obecní vodovod dle podmínek stanovených obcí,
e) finanční dar ve výši 20 000 Kč a Darovací smlouvu TJ SLOVANU Frenštát pod
Radhoštěm na účast na Mistrovství světa ve voltiži juniorů v holandské Ernelu,
f) Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání č. NJ/152/a/2019/Na (č. II/483) mezi
Moravskoslezským krajem Ostrava a Obcí Hodslavice.
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) žádost Mgr. Martiny Holubové, ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o realizaci
osvětlení školního hřiště a pověřuje starostku zajištěním alespoň 2 cenových nabídek na
projektovou dokumentaci osvětlení do další schůze rady obce,
c) projednání možnosti ozvučení hřiště a pověřuje starostku zajištěním cenových nabídek
do další schůze rady obce.
Další jednání RO č. 16:

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

31.7.2019 od 16:00 hod.

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

