U S N E S E N Í
ze 42. schůze rady obce konané dne 1.12.2020 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) doplnění pojistné smlouvy uzavřené se společností D.A.S. Právní ochrana o pojištění vozidel
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice – dodávky Fiat Ducato, VW Transporter,
c) poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč a darovací smlouvu mezi Obcí Hodslavice a KOMPAKT
spol. s r.o. Poděbrady na pořízení sociálního automobilu pro Charitu Kopřivnice,
d) „Ceník hrobových míst pro rok 2021“ dle návrhu: nájem za hrobové místo 4 Kč/m2/rok, služby
spojené s nájmem hrobového místa 100 Kč/místo/rok,
e) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice za
trvalou akceschopnost a pomoc při řešení havarijních stavů na majetku obce i občanů.

II. Rada obce

zamítá

a) žádost manželů Jana a Dagmar Kudělkových, Hodslavice 554 o projednání „Doporučení
ředitelce ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice“ o neaplikování Opatření obecné povahy
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16.11.2020, čj. MZDR 157/2020-39/MIN/KAN
a opatření navazujících/souvisejících a navrhuje žadatelům zaslat petici zákonodárným
orgánům.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) kompenzaci vzniklých víceprací na rekonstrukci hřiště ZŠ firmou Z + M Partner, spol. s r.o.
Ostrava,
c) zprávu starostky z jednání o uplatnění náhrady škody při akci „Odkanalizování obce
Hodslavice“,
d) žádost Charity Kopřivnice o umístění zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky na OÚ
Hodslavice a pověřuje starostku dojednáním podmínek,
e) žádost o svolení vybudování zábradlí před domem čp. 260 a pověřuje stavebního technika
řešením žádosti,
f) spolupráci Obce Hodslavice s Obcemi Hostašovice, Krhová a Městem Valašské Meziříčí na
projektu propojení cyklostezky Koleje a cyklostezky Bečva.
Další jednání RO č. 43: 14.12.2020 v 15:00 hod. (náhradní termín 17.12.2020 15:00 hod.)
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