
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 47. schůze rady obce konané dne 9.2.2021 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) stavební úpravy – rozdělení nebytových prostor v I. patře Obecního domu, Hodslavice čp. 161 
dle nejvýhodnější nabídky, 

c) záměr pronájmu rozdělených nebytových prostor v I. patře Obecního domu, Hodslavice čp. 
161, 

d) podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti 
rozvoje regionů MMR pod číslem výzvy 1/2021/117D8250 na opravu místní komunikace 
u vodní nádrže Kacabaja, 

e) vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů 
Hodslavice“ a zadávací dokumentaci 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) úpravu výše nájmu v nebytových prostorách ve vlastnictví Obce Hodslavice pro komerční 
účely, 

c) cenovou nabídku firmy ENVIPARTNER s.r.o., Brno na aktualizaci Strategického plánu obce a 
pověřuje starostku předložením alternativního řešení do další schůze rady obce, 

d) požadavky spolků v Hodslavicích na dotace jejich spolkové činnosti, 

e) program 12. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18.2.2021, 

f) dvě žádosti Moravskoslezského kraje Ostrava o poskytnutí dotace v rámci „Kotlíkové dotace 
v MSK – 3. výzva na základě Smlouvy o spolupráci a předkládá je k projednání zastupitelstvu 
obce, 

g) informace Krizového štábu Moravskoslezského kraje Ostrava o vytvoření strategie zapojení 
lékařů primární péče do procesu očkování obyvatelstva proti onemocnění COVID-19 a spuštění 
velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce v Ostravě v době, kdy MSK bude mít 
dostatek vakcín, 

h) výzvu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava zaslanou Obci Hodslavice k zahájení 
reklamace kanalizace s firmou Metrostav a.s. z důvodu poškození asfaltového krytu a vzniku 
nerovností povrchu vozovky u revizních a kanalizačních šachet a pověřuje starostku zahájením 
reklamace. 

 

 

Další jednání RO č. 48   4.3.2021 v 15:00 hod.  

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


