
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 22. schůze rady obce konané dne 26.11.2019 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) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IE-12-8006278/VB/8 Hostašovice, Zrzávka, NJ_9121, DTS, NNV v rámci stavby pro 
kabelové vedení NN v délce 570 m u vodní nádrže Kacabaja s firmou ČEZ, Distribuce, 
a.s., Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 50 000 Kč,  

c) Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného 
odpadu se společností ASOMPO, a.s, se sídlem Životice u Nového Jičína, 

d) Smlouvu č. 202013 o ukládání odpadů na skládce Životice se společností ASOMPO, a.s., 
se sídlem Životice u Nového Jičína, dle návrhu, 

e) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 61600944 se 
společností SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha 2 o zvýšení cen za svoz tříděného odpadu, 
z důvodu aktuální situace na trhu u komodit plasty, papír a lepenka, sklo, dle návrhu,  

f) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří 
Bartošovice na provoz záchranné stanice v roce 2020 a darovací smlouvu. 

 

 

II. Rada obce    p o v ě ř u j e     

a) komisi pro životní prostřední o revizi hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem 
v obci a případné navržení nového systému hospodaření do konce ledna 2020, 

b) místostarostu organizací, vypsáním a nastavením zadávacích podmínek veřejné zakázky 
na služby sběru svozu a odstraňování komunálního odpadu v roce 2020 ve spolupráci 
s komisí ŽP, 

c) místostarostu analýzou nákladů na sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu pro 
rok 2020 a předložením radě obce na další schůzi.    

 

 

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

a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce, 

b) revizní zprávu Obecně závazné vyhlášky (OZV) Požární řád obce a informaci radního 
Lubomíra Adama o nutnosti pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů při 
výkonu (JSDH) v jednotce a pověřuje starostku zajištěním nabídky pojištění, 

c) informace o postupu ve zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výstavbu 
sociálních bytů v Hodslavicích a pověřuje starostku předložením zadávací dokumentace 
k projednání na další schůzi rady obce, 

d) návrh p. H. K., Rudlice na odprodej zpevněné cesty parc. č. 1676/1 o výměře 3 359 m2 

Obci Hodslavice a předkládá návrh k projednání zastupitelstvu obce,   



e) žádost p. O. M., Hodslavice o směnu pozemků část parc. č. 150 zast. plocha a nádvoří – 
díl „d“ o výměře 26 m2 za pozemek parc. č. 1824 ost. plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 

a předkládá ji k projednání zastupitelstvu obce, 

f) informace ke stavbě „Rekonstrukce hřiště ZŠ Hodslavice“ a pověřuje starostku 
předložením informací na zasedání zastupitelstva obce, 

g) žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice 
o vyřešení problému s podlahou v tělocvičně ZŠ a pověřuje místostarostu zajištěním 
opravy, 

h) žádost o podporu Dětského domova a Školní jídelny Nový Jičín, Revoluční 56, př. o. 

i) Protokol o kontrole připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany provedené 
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje Ostrava dne 1.11.2019 
s výsledkem: nebylo zjištěno porušení zákonné povinnosti, 

j) program 7. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 10.12.2019. 

 

 

Další jednání RO č. 23:  10.12.2019  od 16:30 hod. na OÚ 
 

 

 

 

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

 


