
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 50. schůze rady obce konané dne 7.4.2021 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) Domovní řád pro sociální obecní byty v Hodslavicích čp. 400 dle návrhu,  

c) Smlouvu o nájmu sociálního obecního bytu, Hodslavice čp. 400 dle návrhu, 

d) přidělení sociálních obecních bytů v Hodslavicích čp. 400 žadatelům, kteří splňují podmínky 
pro přidělení dle navrženého seznamu, 

e) přidělení služebního bytu v Hodslavicích čp.102  D. B. zaměstnankyni ZŠ a MŠ Františka 
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace a nájemní smlouvu dle návrhu, 

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2020 s firmou ARRO, spol. s r.o., Hranice dle 
návrhu, 

g) Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 „Rozvoj sociálního bydlení v objektech č.p. 400 a č.p. 78 
Hodslavice“ s Agenturou regionálního rozvoje ČR MOLATRADE s.r.o., Osek nad Bečvou dle 
návrhu, 

h) Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém, a.s., Praha 4 dle 
návrhu, 

i) Dodatek č. 11 ke smlouvě č. HDS11_SOD  s firmou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava, 

j) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 78 T. H., Hodslavice a nájemní smlouvu dle 
návrhu, 

k) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 273/2 v k. 
ú. Hodslavice s L. a M. H., Nový Jičín 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) upřesnění účelu poskytnutých dotací spolkům (možné čerpání), 

c) možnost pořídit architektonickou studii pro obec, jako podklad pro územní studii v obci a další 
rozvoj obce, 

d) podmínky vypracování evaluace Strategického a rozvojového plánu rozvoje Obce Hodslavice 
s firmou Partnership – Evropská škola partnerství z. s. Třebíč, 

e) nabídku na umístění OX BOXU v obci Hodslavice  a  pověřuje starostku doložením podmínek 
smlouvy do další schůze rady obce, 

f) právní analýzu advokátní kanceláře Jany Zwyrtek Hamplové, Mohelnice k připravovanému 
nařízení o opatření souvisejících s návratem dětí do mateřských a základních škol – celodenní 
nošení roušek a pravidelné testování. 

 

Další jednání RO č. 51   19.4.2021 v 15:00 hod.  

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


