
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 17. schůze rady obce konané dne 27.8.2019 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) opětovné vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na „Rekonstrukce 
školního hřiště – víceúčelová herní plocha“ se stejnými zadávacími podmínkami dle 
předchozího návrhu s termínem podání nabídek do 18.9.2019, 

b)  výkon technického dozoru investora a BOZP na stavbě „Rekonstrukce školního hřiště – 
víceúčelová herní plocha“ firmou Ing. Karel Trlica dle nabídky a pověřuje starostku 
podpisem příkazní smlouvy, 

c) poskytnutí dotace ve výši 37.500 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem 
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ 
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životního prostředí, reg. 
č.CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu obce Hodslavice dle návrhu, 

d) využití kotlíkových půjček na spolufinancování projektu „Energetické úspory 
Společenského domu Hodslavice“ a pověřuje starostku zajištěním potřebných podkladů 
pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt 
„Energetické úspory Společenského domu Hodslavice“, 

e) Smlouvu o reklamě a propagaci mezi Obcí Hodslavice a firmou SUEZ Využití zdrojů 
a.s., dle návrhu,  

f) zřízení vodovodní přípojky k budoucímu rodinnému domu na parc. č. 1181/2 v k.ú. 
Hodslavice a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek vybudování přípojky. 

 
 
 

II. Rada obce   j m e n u j e 

a) do funkce předsedkyně komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce 
Ing. Lenku Burianovou s platností od 1.8.2019. 

 

 

 

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) nedodržení zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní 
plocha“ dle požadavku zadavatele a ruší zadávací řízení vypsané dne 17.7.2019 na shora 
uvedenou veřejnou zakázku,  

c) podmínky pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace v rámci projektu 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ a mimo tento projekt a předkládá je zastupitelstvu 
obce k projednání,  

d) informace k působení pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace v rámci 
Památníku Fr. Palackého v Hodslavicích, 



e) nabídku realitní kanceláře ORCA ESTATE a.s. na odprodej pozemku par. č. 1229/1 
v k. ú. Nový Jičín-Straník a předkládá nabídku zastupitelstvu obce k projednání. 

 

Další jednání RO č. 18:  18.9.2019  od 15:30 hod. 
 

 

 

 

 

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


