
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 36. schůze rady obce konané dne 16.7.2020 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) podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba aleje za Neradilovými“ na parc. č. 1490/7 
(280 m2) v k. ú. Hodslavice – pouze s písemným souhlasem firmy Starojicko a.s., Starý 
Jičín-Jičina s výsadbou,  

c) úpravu účelové komunikace na parc. č. 995 v k. ú. Hodslavice částečným zásypem 
vhodným stavebním materiálem,  

d) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování 
obce Hodslavice“ s firmou Metrostav a.s. Praha 8, dle návrhu,  

e) odběratelskou Smlouvu o odvádění odpadních vod, dle návrhu, 

f) Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 2 v k. ú. Hodslavice o výměře 327 m2 (zahrada) mezi 
Obcí Hodslavice a Českým svazem chovatelů, základní organizace Hodslavice, dle návrhu, 

g)  povolení protlaku pod obecní cestou pro kanalizační přípojku na pozemek p. č. 1794/1 
v k. ú. Hodslavice za podmínek stanovených stavebním technikem, 

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-8018523 mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, dle návrhu a pověřuje 
stavebního technika stanovením podmínek pro stavbu. 

 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) informace o stavu stavby „Rekonstrukce hřiště ZŠ“ a o podání dotazu na pojišťovnu právní 
ochrany D.A.S. Praha v případu vzniku vícenákladů,  

c) osobní oznámení hudební akce na soukromých pozemcích u vodní nádrže Kacabaja 
pořadatelem M. J., Nový Jičín s tím, že pořadatel byl upozorněn na povinnost dodržovat 
právní normy a pověřuje místostarostu stanovením podmínek pro vjezd zásobovacích 
vozidel,  

d) žádost manželů K., Hodslavice čp.  125 o odkoupení obecního pozemku p. č. 378  v k. ú. 
Hodslavice a pověřuje místostarostu předložením podkladů k žádosti na zasedání 
zastupitelstva obce, 

e) možnost využít grant na akci s názvem „WIFI4EU Podpora připojení k internetu 
v místních komunitách“ v obci Hodslavice, schvaluje přijetí výše uvedeného grantu 
a pověřuje starostku předložením návrhu realizace projektu WIFI sítě na další schůzi rady 
obce, 

f) žádost manželů P., D. a M. o vyasfaltování místní komunikace a pověřuje místostarostu 
řešením žádosti. 

 

 

Další jednání RO č. 37:  6.8.2020 v 15:30 hod. 

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


