U S N E S E N Í
ze 45. schůze rady obce konané dne 13.1.2021 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) Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách kovového odpadu číslo: 170405 s firmou TSR Czech
Republic s.r.o. Praha 8-Karlín dle nabídky,
c) Smlouvu o dílo na Zajištění činnosti odborného zástupce provozovatele kanalizace a čističky
odpadních vod s Ing. Josefem Mikoškou, Příbor, dle návrhu.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství a pověřuje komisi pro životní prostředí
prostudováním nové legislativy a vytvořením návrhu nastavení obecního systému odpadového
hospodářství a návrhu adekvátního druhu místního poplatku na rok 2022 do 5.5.2021,
c) nabídky firmy Alza.cz a.s. na umístění AlzaBoxu v obci a pověřuje starostku dojednáním
podmínek pro umístění,
d) nabídku magazínu LOOK AT IT na prezentaci obce,
e) žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detašované pracoviště
Nový Jičín o finanční dar na sociální službu „Osobní asistence“ a zařazuje ji do seznamu
žadatelů,
f) plánovanou objížďku pro tranzitní dopravu při rekonstrukci silnice č. I/35 v Rožnově p. R. přes
obec Hodslavice v období 1.3. – 31.5.2021,
g) seznam investičních akcí na rok 2021 a pověřuje komisi pro územní rozvoj, plánování a
investice projednáním těchto investic a předložením návrhu na další jednání rady obce,
h) informace Mgr. Aleny Kulíškové o poškození kanalizačních šachet na silnici č. I/57, chodníků
a místních komunikací (tvoří se kaluže), o parkování aut na chodnících a pověřuje
místostarostu řešením nahlášených problémů.

Další jednání RO č. 46 27.1.2021 v 15:00 hod.

__________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

_______________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

