
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 54. schůze rady obce konané dne 15.6.2021 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) prodloužení termínu komisi pro životní prostředí do 30.11.2021 (úkol z RO č. 52, III/g), 

c) provedení prací - odvodnění a hydroizolace budovy ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice dle 
nabídky, 

d) Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování veřejného vodovodu ze dne 09.11.2021 s Městem 
Nový Jičín dle návrhu, 

e) navržené opatření – zřízení zón s dopravním značením ve vytypovaných lokalitách pro zvýšení 
bezpečnosti provozu na místních komunikacích, 

f) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
8028175 mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribucí, a.s. Děčín dle podmínek stanovených 
stavebním technikem, 

g) dořešení oplocení ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice u šaten tělocvičny pracovníky obce, 
 
 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e     

a) komisi pro životního prostředí urychleně do 16.7.2021 zpracovat a zaslat RO mailem návrh 
systému odstraňování odpadů. 

 
 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) cenovou nabídku firmy LAMBERGA s.r.o. Brno na zpracování dokumentace a technické 
poradenství za účelem přípravy na obnovu veřejného osvětlení s následnou možností zajištění 
dotace a pověřuje starostku dodáním další nabídky na příští jednání RO, 

c) žádost p. T. M., Hodslavice o odkoupení části obecního pozemku par. č. 130/2 v k. ú. 
Hodslavice, 

d) oznámení p. J. O., Rožnov p.R. o konání kulturní akce na soukromých pozemcích u vodní 
nádrže Kacabaja, 

e) oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) o zastavení řízení o žádosti 
o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací u vodní nádrže Kacabaja z důvodu 
formální chyby v žádosti a pověřuje starostku opakováním podání žádosti v další dotační 
výzvě MMR ČR, 

f) oznámení Ředitelství správy silnic a dálnic Ostrava o výsledku vývrtů v komunikaci č. I/57 
z důvodu výškového propadu šachet a následné odmítnutí reklamace stavby „Odkanalizování 
obce Hodslavice“ zhotovitelem stavby firmou Metrostav a.s. Praha, 

g) stížnosti občanů na hlučnost a otřesy způsobené poklesy kanalizačních šachet a pověřuje 
starostku zasláním výzvy správci komunikace k provedení opravy komunikace dle zák. č. 
13/1997 Sb., 

h) požadavek na umístění závory k vjezdu na místní komunikaci u vodní nádrže Kacabaja 
a pověřuje místostarostu zajištěním dvou cenových nabídek na provedení a podmínek pro 
vybudování, 



i) možný režim parkování u vodní nádrže Kacabaja a pověřuje vedení obce předložením 
informací na další schůzi RO.  

 

Další jednání RO č. 55   29.6.2021 v 15:00 hod.  

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


