
 
  U  S  N  E  S  E  N  Í 

 

z 16. schůze rady obce konané dne 31.7.2019 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) program jednání,          

b) jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce školního 
hřiště – víceúčelová herní plocha“ nabídku firmy Graseko, s.r.o., Ostrava - Stará Bělá, IČ 
25840371 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo,  

c) vypracování realizačního projektu na opravu osvětlení školního hřiště firmou Profi 
Projekt, s.r.o. dle nabídky,          

d) podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,      

e) vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle přílohy č. 1, a to s účinností od 1.8.2019, 

f) vzorovou smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování 
návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ dle přílohy č. 2,  

g) rozpočtové opatření č. 3: 

- příjmy dotace navýšení 500.000,-- Kč, 

- výdaje z dotace navýšení 500.000,-- Kč, 

- příjem a čerpání dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Pořízení 
technického vybavení pro péči o veřejnou zeleň v obci Hodslavice, 

h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 s firmou aostav s.r.o. dle návrhu, 

i) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IP-12-8024335 na obecním pozemku parcelní číslo 1426 v k.ú. Hodslavice s ČEZ 
Distribuce a.s. za obvyklou náhradu stanovenou radou obce ve výši 15.000,-- Kč 
a pověřuje stavebního technika upřesněním podmínek pro umístění stavby,       

j) prodloužení vodovodního řádu na obecním pozemku parcelní číslo 1426 v k.ú. 
Hodslavice dle předložené projektové dokumentace na náklady investora SJM Fr. 
Kojetínský a Jar. Kojetínská a pověřuje stavebního technika upřesněním podmínek pro 
umístění stavby,           

k) zrušení omezení rybolovu na vodní nádrži Kacabaja v období červenec – srpen 
a pověřuje starostku oznámením tohoto rozhodnutí Českému rybářskému svazu, 
organizaci Nový Jičín.        

     

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 využití částky výpůjček na spolufinancování projektu obce z určených výzev 
OPŽP a pověřuje starostku předložením informací o využití na dalším jednání RO, 

c) nové žádosti o napojení objektů na novou kanalizaci a pověřuje starostku vytvořením 
návrhu podmínek napojení pro nové žadatele do příští rady obce. 



 

 

Další jednání RO č. 17:  13.8.2019  od 15:30 hod., alternativa 27.8.2019 
 

 

 

 

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


