
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

ze 52. schůze rady obce konané dne 19.5.2021 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) realizaci „Zábavné poznávací trasy“ pro děti na místních komunikacích dle návrhu Ing. Lenky 
Burianové a požaduje předložení cenové nabídky na realizaci k dalšímu jednání rady. 

 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e     

a) místostarostu zajištěním průzkumu odvedení spodních vod od objektů základní školy z důvodu 
vlhnutí budov ZŠ.  

 

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í  

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o navýšení finančního příspěvku o 350 000 
Kč na projekt „Vybudování multimediální učebny s kabinetem“, který se rozšíří o opravu II. 
podlaží – sborovna, ředitelna, kancelář zástupkyně a předkládá ji k projednání zastupitelstvu 
obce,  

c) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o návratnou výpomoc ve výši 5 mil. Kč na 
průběžné financování projektu „Vybudování multimediální učebny s kabinetem“ a předkládá 
ji zastupitelstvu obce, 

d) program 13. zasedání zastupitelstva obce které se bude konat 26.5.2021 a předkládá 
zastupitelstvu obce aktualizovaný seznam investičních akcí na rok 2021, 

e) předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování veřejného vodovodu ze dne 
9.11.2011 mezi Městem Nový Jičín a Obcí Hodslavice a předkládá zastupitelstvu obce 
k projednání převod části „Fondu financování obnovy vodovodu“ na Město Nový Jičín,  

f) nabídku na odkup pozemku parc. č. 1562 v k.ú. Hodslavice a předkládá ji zastupitelstvu obce 
k projednání, 

g) informaci k plnění opatření pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW, 
na které má obec spolupracovat s Obcí s rozšířenou působností (ORP) a pověřuje komisi pro 
životní prostředí zpracováním časového plánu provádění opatření programu zlepšování kvality 
ovzduší pro obec ve spolupráci s ORP  do 30.9.2021, 

h) žádost Domova Duha, p. o., Nový Jičín o finanční příspěvek pro rok 2021 na provoz domova 
pro seniory a zařazuje ji do seznamu žadatelů, 

i) žádost Slezské diakonie, Český Těšín o finanční příspěvek pro sociální službu EFFATHA 
Nový Jičín pro rok 2021 na sociálně terapeutické dílny a zařazuje ji do seznamu žadatelů, 

j) žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., o finanční příspěvek na rok 2021 
pro provoz sociálních služeb, např. denní stacionář a zařazuje ji do seznamu žadatelů.   

 

Další jednání RO č. 53   8.6.2021 v 15:30 hod.  

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


