
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 21. schůze rady obce konané dne 5.11.2019 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 Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice na stavbu 
„Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha, Hodslavice – část stavby - 
osvětlení“,   

c) rozpočtové opatření č. 5/2019: 
navýšení v příjmech    +   30 000 Kč, 
navýšení ve výdajích   + 125 000 Kč, 
financování     -   95 000 Kč, 

d) změnu termínu konání 7. zasedání zastupitelstva obce na 10.12.2019 v 18:00 hod, 

e) Smlouvu č. 01761931 poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na „Pořízení technického vybavení pro péči o veřejnou zeleň v obci 
Hodslavice“ ve výši 500 000 Kč. 

      

 

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 

a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce, 

b) informace velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) k povinnosti Obce 
Hodslavice ve vztahu k požární ochraně a krizovému řízení obce 
používání vozidel JSDH pro jiné účely než zásahové výjezdy: 
a pověřuje starostku a velitele JSDH v Hodslavicích zpracováním návrhu dohody, 
a pověřuje předsedkyni komise pro kulturu a sport zjištěním zájmu o použití hasičské 
dodávky mezi spolky, 
a pověřuje radního Lubomíra Adama revizí Požárního řádu obce a podáním zprávy na 
další schůzi RO,  

c) žádost p. D.V., Hustopeče nad Bečvou o odkup obecního pozemku parc. č. 1628/20 
(1854 m2), rada obce prodej pozemku nedoporučuje a předkládá ji zastupitelstvu obce 
k projednání,  

d) žádost projekční kanceláře JOSEF PETŘEK, PELMONT, Nový Jičín o zřízení věcného 
břemene a práva stavby pro zemní kabelové vedení NN (nízkého napětí) v délce 455 m 
u vodní nádrže Kacabaja a pověřuje stavebního technika sjednáním podmínek 
a doplněním projektu dle požadavků obce do další schůze rady obce. 

 
 

Další jednání RO č. 22:  26.11.2019  od 15:30 hod. 
 

 

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


