U S N E S E N Í
ze 35. schůze rady obce konané dne 23.6.2020 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) realizaci víceprací na stavbě „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha,
Hodslavice“ dle návrhu zhotovitele firmy Stavby Krajča, s.r.o. Pozlovice, dle schváleného
technického dozoru investora, ing. Karla Trlici a bez námitek dodavatele projektové
dokumentace Z + M Partner, spol. s r.o., Ostrava s tím, že zhotovitel poskytne 50% slevu
na provedené práce,
c) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Stavby Krajča, s.r.o., Pozlovice na vícepráce
a prodloužení termínu předání stavby do 31.8.2020,
d) odběratelskou „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ dle návrhu,
e) nejvýhodnější cenovou nabídku firmy PKV PLUS s.r.o., Opava na dodávku materiálu na
domovní přípojky splaškové kanalizace pro občany,
f) cenovou nabídku firmy Jankostav s.r.o., Ostrava na opravu místních komunikací,
g) Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v Hodslavicích čp. 78 s firmou Z + M
Logistics, spol. s.r.o., Ostrava k zajišťování provozovny Pošty partner České pošty s. p. na
dobu neurčitou od 1.7.2020 s výpovědní lhůtou 6 (šesti) měsíců,
h) poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy poskytovatelům sociálních služeb na
financování těchto služeb dle přílohy č. 1.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo na stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“
a požaduje po předkladateli doplnění a opravu příloh dodatku,
c) Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy s Ing. Karlem Trlicou na technický dozor investora při
stavbě „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha, Hodslavice“,
d) žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Hodslavice o prodloužení nájmu
pozemku parc. č. 2 a dřevěné stavby v k. ú. Hodslavice pro účely pořádání chovatelských
výstav,
e) návrh výsadby aleje za domem manž. N. na parc. č. 1490/7 (280 m2) v k. ú. Hodslavice
a pověřuje komisi pro životní prostředí přípravou žádosti o dotaci u nadace ČEZ
a předložením potřebných dokumentů na další schůzi rady obce.

Další jednání RO č. 36: 16.7.2020 v 15:30 hod.
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