U S N E S E N Í
ze 20. schůze rady obce konané dne 15.10.2019 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 cenovou nabídku firmy BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Praha 1 Nové Město na dodávku elektrické energie pro Obec Hodslavice na rok 2020,
c) podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výzvě 9/2019 „Výsadba
zeleně ve městech a obcích“ na výsadbu ovocných vysokokmenů na parc. č. 1498
(762 m2),
d) Smlouvu o provozování vodohospodářského zařízení – prodloužení vodovodního řadu na
parc. č. 336/2 v k.ú. Hodslavice s p. J. C., Nový Jičín, dle návrhu.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) projekt „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“ přednesený vedoucí odboru sociálních
věcí MěÚ Nový Jičín Mgr. Danielou Susíkovou a předkládá zastupitelstvu obce
k projednání návrh smlouvy o budoucí finanční spolupráci s úpravou bodu 4.2. a
pověřuje starostku sdělením tohoto postupu Městu Nový Jičín,
c) žádost Andělé Stromu života p. s. Nový Jičín, Mobilní hospic Strom života o finanční
příspěvek pro mobilní hospic a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
d) žádost p. Z. S., Studénka, o dlouhodobý pronájem obecních pozemků parc. č. 1 014 (145
m2) a parc. č. 1015 (351 m2) v k.ú. Hodslavice a pověřuje místostarostu předložením
návrhu nájemní smlouvy na další jednání rady obce,
e) změnu sazby DPH na 10% s účinností od 1.5.2020 pro vodné, stočné a s účinností od
1.1.2020 na dodávky tepla,
f) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na „Podporu
výměny kotlů v obci Hodslavice, okr. Nový Jičín“, akcept. číslo 05091961.

Další jednání RO č. 21:

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

5.11.2019 od 15:30 hod.

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

