
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 38. schůze rady obce konané dne 21.9.2020 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) rozpočtové opatření č. 3: 
navýšení v příjmech      761 704 Kč  
navýšení ve výdajích  1 061 704 Kč, 
financování     300 000 Kč, 

c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8018293/VB/003, Hodslavice, čp. 507, NNV, NNK s ČEZ Distribucí, a.s. Děčín pro zařízení 
distribuční soustavy, 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IP-12-8025297, Hodslavice, p. č. 1181/2, 
NNk s ČEZ Distribucí, a.s. Děčín k zemní přípojce NN, 

e) Smlouvu o poskytování hostingových služeb pro ekonomický systém Obce Hodslavice 
s firmou ALIS spol. s r.o. Česká Lípa. 

 
 
 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e 

a) místostarostu zajištěním finálních úprav okolí hřiště za ZŠ, 

b) ředitelku ZŠ vypracováním provozního řádu, rezervačního řádu a zajištěním kamerového 
systému na hřišti,  

c) starostku zajištěním právní pomoci při vymáhání škody (vícepráce) při realizaci akce 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ způsobené chybou v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby dodané firmou KONEKO spol. s r.o.,  

d) místostarostu umístěním informace o provozní době sběrného dvoru na bránu areálu, 

e) starostku předložením možností odměňování předsedů výborů a komisí dle zákona na další 
jednání. 

 
 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) zkušební provoz hřiště za ZŠ v době od 1.10.2020 do 31.12.2020, 

c) dopracování změn projektové dokumentace pro stavební povolení projektu „Odkanalizování 
obce Hodslavice“ v rámci změn stavby před dokončením firmou Ing. Lubomír Novák a 
předložené nacenění, 

d) opravu elektrického rozvaděče u vrtu HV4, 

e) návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu a využití parc. č. 445 v k. ú. Hodslavice podaný   
    zástupci vlastníků, 

f) návrh p. Z.B. Bílovec, Radotínská 5 na směnu pozemků v Hodslavicích 
    u čp. 15 a 213, 

g) žádost T. J. Sokola Hodslavice o pravidelný pronájem Společenského domu a pověřuje  
    starostku vyřízením žádosti dle stanovených pravidel, 



h) informaci o zařazení projektu vypracování projektové dokumentace „Chodník a cyklostezka 
Hodslavice-Mořkov,Nové Domky“ jako náhradní (z důvodu převisu žádostí) v rámci dotace 
„Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ Moravskoslezského kraje. 

 

Další jednání RO č. 39:   15.10.2020 v 15:30 hod. 

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


