
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 32. schůze rady obce konané dne 6.5.2020 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) výsledky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Vybudování sociálního bydlení v obci Hodslavice“, na základě vyhodnocení pověřuje 
starostku Mgr. Pavlu Adamcovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele - firmy 
ARRO, spol. s.r.o., Hranice a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo k 
předmětné veřejné zakázce za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení, 

c) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na komplexní zpracování žádosti o dotaci, 
administraci výběrového řízení a administraci projektu z Operačního programu životního 
prostředí: 3.1 – Prevence vzniku odpadů „Pořízení kompostérů, štěpkovačů atd. - 
Hodslavice“ firmy INNOVA Int. s.r.o., Ostrava dle nabídky a předkládá nový projekt 
zastupitelstvu obce k zařazení do investičních akcí roku 2020 a rozpočtu obce, 

d) žádost o napojení liniové stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu na parc. č. 336/2 k.ú.  
Hodslavice“ na obecní kanalizaci a vodovod a pověřuje stavebního technika stanovením 
podmínek a vyjádřením k projektové dokumentaci stavby, 

e) zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na parc. č. 1195 
v k.ú. Hodslavice a umístění přípojky na parc. č. 1202 a parc. č. 1392 dle podmínek 
stanovených stavebním technikem,  

f) navýšení spoluúčasti Obce Hodslavice o 3 000 Kč na financování opěrné zdi pod místní 
komunikací u domu manželů B., Hodslavice čp. 120, 

g) Darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem na bezplatný převod 3 ks kompozitních 
tlakových lahví za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice.   

 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) přípravu nákupu materiálu na domovní přípojky pro občany systém výdeje – objednávka, 
proplacení, odběr materiálu, 

c) program 9. zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 19.5.2020, 

d) žádost Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o.p.s., o finanční podporu na dofinancování 
poskytovaných sociálních služeb a zařazuje ji do seznamu žadatelů, 

e) nabídku spolku ITY z.s., Starý Jičín na spoluúčast v projektu zakoupení sociálního 
automobilu při Respitním centru s ambulantní odlehčovací službou ve Starém Jičíně, 

f) schválení projektu Vybudování multimediální učebny a kabinetu v ZŠ a MŠ Františka 
Palackého Hodslavice k financování z dotace IROP v roce 2021 a se spoluúčastí Obce 
Hodslavice, 

g) oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené 
pracoviště Nový Jičín o končení elektronické aukce na prodej pozemku parc. č. 1559/8 
a předkládá zastupitelstvu obce k projednání možnost účasti Obce Hodslavice na 
elektronické aukci, 

h) nabídku na spoluúčast na knize Čarovné Česko, 



i) možnost poskytnutí podpory z rozpočtu obce místním podnikatelům za ztráty v podnikání 
při nouzovém stavu a pověřuje místostarostu předložením podkladů potřebných 
k nastavení kritérií podpory k projednání zastupitelstvu obce, 

j) doplnění žádosti p. V. D., Hodslavice čp. 168 o směnu části pozemku Obce Hodslavice za 
část svého pozemku a předkládá k projednání zastupitelstvu obce, 

k) žádost manželů A. B. a J. B., Hodslavice čp. 490 o souhlas s dělením pozemku a trvalým 
vynětím z lesního pozemku části parc. č. 1580 a pověřuje místostarostu vyřízením žádosti.       

 

 

Další jednání RO č. 33:     bude svolána dle potřeby. 

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


