U S N E S E N Í
ze 39. schůze rady obce konané dne 15.10.2020 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 z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
podprogramu DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,
c) Smlouvu č. 1190900234 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na „Výsadbu ovocného sadu u Nových Domků“ ve výši 52 679 Kč,
d) podání žádosti o dotaci na činnost Klubu důchodců z „Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2021“,
e) financování dopracování změny č. 1 a 2 projektové dokumentace pro stavební povolení
„Odkanalizování obce Hodslavice“ firmou Ing. Lubomír Novák, Nový Jičín,
f) rozpočtové opatření č. 4:
navýšení ve výdajích
300 000 Kč,
financování
300 000 Kč,
g) Smlouvu o reklamě a propagaci s firmou SUEZ CZ a.s. Praha 2 – Vinohrady.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové
organizace za rok 2019/2020,
c) právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Karel Bocek k otázce případné náhrady škody
vzniklé vícepracemi na rekonstrukci hřiště ZŠ,
d) žádost o příspěvek na vybudovanou domovní čističku odpadních vod p. V. M., Hodslavice a
pověřuje komisi pro územní rozvoj, plánování a investice předložením návrhu pravidel pro
poskytování příspěvku obce na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek, prodloužení řadů
a jinou likvidaci odpadních vod,
e) žádost o změnu připojení ke kanalizačnímu řadu p. D.G., Hodslavice za
podmínek stanovených správcem kanalizace,
f) návrh komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce k programu Rozsvěcení
vánočního stromu.
Další jednání RO č. 40: 29.10.2020 v 15:00 hod.

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

