U S N E S E N Í
ze 30. schůze rady obce konané dne 25.3.2020 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) přijetí účelové dotace ve výši 40 000 Kč z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji (MSK) na rok 2020 na projekt „Aktivní senioři“ a schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na tento projekt dle návrhu,
c) přijetí účelové investiční dotace v maximální výši 74,99 % celkových skutečně
vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Skupinový vodovod Hodslavice Straník ATS vodovodu pro lokalitu na Léše“, maximálně ve výši 849 900 Kč z dotačního
programu „Drobné vodohospodářské akce“ Moravskoslezského kraje (MSK) a schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK dle návrhu,
d) provedení služby technický dozor investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbu
„Skupinový vodovod Hodslavice – Straník ATS vodovodu pro lokalitu na Léše
p. Ing. Zdenku Fridrichovou a p. Martina Šrámka dle nabídky,
e) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Územní plán Hodslavice s p. Ing. Arch. Helgou Kozelskou
Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN Ostrava-Mariánské Hory dle návrhu,
f) dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. HDS11_SOD s firmou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava dle
návrhu,
g) doplnění lajnování a patek pro fotbalové hřiště na víceúčelové herní ploše hřiště ZŠ,
h) změnu způsobu poskytnutí dotace na činnost Salesiánskému hnutí mládeže Hodslavice,
úhradu faktur a dokladů z rozpočtu obce ve výši schválené dotace.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o plnění úkolu uloženého zastupitelstvem obce č. 8 a radou obce č. 29
a pověřuje předsedkyni komise pro životní prostředí o podání písemné zprávy o plnění
úkolu,
b) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
c) rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sociální bydlení v obci
Hodslavice, z důvodu dospecifikování projektové dokumentace stavby a schvaluje nové
vypsání zadávacího řízení a úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky dle návrhu,
d) návrh zhotovitele stavby „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha“ na
změnu sportovního povrchu a stanovisko technického dozoru investora a zamítá změnu
povrchu dle návrhu,
e) žádost Diakonie Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace na dofinancování pobytových
služeb domova se zvláštním režimem v roce 2020 a zařazuje ji do seznamu žadatelů na
rok 2020,
f) žádost Domova DUHA, př. org. Nový Jičín o poskytnutí dotace na provoz Domova pro
seniory a Domov se zvláštním režimem v roce 2020 a zařazuje ji do seznamu žadatelů na
rok 2020,
g) žádost Mobilního hospice Strom života, Andělé stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, Nový Jičín o ochranné pomůcky, desinfekční prostředky nebo
finanční pomoc proti šíření nákazy COVID 19 při péči o občany obce a schvaluje
poskytnutí ochranných pomůcek dle možností obce.

h) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice za rok 2019 se závěrem –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
i) oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava,
odbor odloučené pracoviště Nový Jičín o prodeji pozemku v k. ú. Hodslavice parc. č.
1559/8 (1434 m2) zapsaného na LV č. 60000 a předkládá oznámení zastupitelstvu obce
k projednání.

Další jednání RO č. 31:

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

8.4.2020 v 15:30 hod.

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

