U S N E S E N Í
ze 41. schůze rady obce konané dne 10.11.2020 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) dodatek pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou a.s., Nové Město, Praha 1
č. 5931411816 dle předlohy - připojištění čističky odpadních vod a hřiště ZŠ,
c) pronájem a nájemní smlouvu na nebytové prostory (místnost) v Hodslavicích čp. 78
s p. Tomášem Kohoutem, Hodslavice 440 dle návrhu,
d) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří
Bartošovice na provoz stanice v roce 2021 a darovací smlouvu,
e) cenovou nabídku na podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a provedení
výběrového řízení na akci „Odstavné plochy u obecních budov obce Hodslavice“ od firmy
D.P.R. Management s.r.o. Horní Tošanovice.

II. Rada obce

pověřuje

a) komisi pro územní rozvoj, plánování a investice předložením možností podpory a příspěvku
obce na stavby veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, prodloužení vodovod. a
kanalizačních řadů a na alternativní likvidaci odpadních vod,
b)

sociální a zdravotní komisi zjištěním potřebnosti občanů v sociální oblasti v nouzovém stavu –
nákupy, stravování, výuka dětí, doprava k lékaři.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informace o možnostech změny odměňování neuvolněných zastupitelů a předsedů výborů
zastupitelstva obce (radní zjistí do další schůze rady obce možná užívaná pravidla v jiných
obcích),
c) program 11. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 19.11.2020,
d) žádost o příspěvek Charitě Kopřivnice na sociální automobil a pověřuje starostku dojednáním
podmínek příspěvku,
e) žádost Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o.p.s. o finanční podporu na dofinancování
poskytovaných sociálních služeb a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
f) návrh na rozšíření vánoční výzdoby obce do výše 50 000 Kč a pověřuje místostarostu realizací
výzdoby.
Další jednání RO č. 42: 1.12.2020 v 15:00 hod.
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