U S N E S E N Í
ze 29. schůze rady obce konané dne 10.3.2020 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) poskytnutí finančních dotací a darů subjektům a smlouvy o poskytnutí dotace nebo daru
dle přílohy č. 1,
c) změnu rozsahu osvětlení (Rekonstrukce školního hřiště) – tj. navýšení počtu svítidel
z důvodu efektivnějšího využití hracích ploch pro jednotlivé sporty při umělém osvětlení
dle návrhu a odsunutí sloupů osvětlení mimo herní plochu z důvodu bezpečnosti,
schvaluje navýšení ceny stavby dle předloženého rozpočtu a schvaluje Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo s firmou Stavby Krajča s. r.o. Pozlovice ze dne 6.11.2019, dle návrhu,
d) provedení technického dozoru investora pro stavbu „Rekonstrukce školního hřiště –
víceúčelová herní plocha Hodslavice – osvětlení hřiště“ firmou Ing. Karel Trlica, Janová
dle předložené nabídky a Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 221/2019,
e) uspřádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 20. – 21.6.2020 v prostorách za Obecním
domem Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice,
f) spolupráci s energetickým poradcem Mgr. Lenkou Brusovou při zprostředkování služeb
e-aukce pro občany Hodslavic,
g) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům čp. 55 v Hodslavicích
a pověřuje stavebního technika určením podmínek stavby přípojky,
h) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rekreační objekt na parc. č. 676/1 v k.
ú. Hodslavicích a pověřuje stavebního technika určením podmínek stavby přípojky.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce a úkolem ze zasedání zastupitelstva obce
pověřuje komisi pro životní prostředí předložením návrhu na využití dotace z Operačního
programu životního prostředí a analýzou svozu plastového odpadu do 9.4.2020,
b) informaci o průběhu stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ a změnové listy č. 4 – 10,
c) žádost o pronájem nebytových prostor v budově Obecní dům čp. 161 p. L. B., Veřovice
pro účely zkušebny hudební skupiny a zamítá žádost o pronájem,
d) nabídku firmy smart urbido s.r.o. Ostrava, Pustkovec na dodávku Online systému
urbido/úřad,
e) dvě Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19,
f) výsledek průzkumu způsobu využití služební dodávky Jednotky sboru dobrovolných
hasičů pro spolky v obci Hodslavice a pověřuje místostarostu doložením budoucích
ročních provozních nákladů na další jednání rady obce.
Další jednání RO č. 30:

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

25.3.2020 v 15:30 hod.

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

