
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 57. schůze rady obce konané dne 4.8.2021 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) poskytnutí vodní nádrže Kacabaja jako výcvikovou lokalitu záchranářských psů Záchranné 
brigády kynologů Moravskoslezského kraje za podmínek stanovených Obcí Hodslavice 
(Využití mimo hlavní pláže, mimo víkendy a hlavní rekreační sezónu). 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) nabídku firmy EFOS - Efektivní Osvětlování s.r.o., Česká Lípa na zpracování podkladů 
k žádosti o dotaci EFEKT 2022 na veřejné osvětlení v obci Hodslavice, 

c) program 14. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 17.8.2021 (úterý), 

d) žádost manželů M. a L. P., Hodslavice na směnu a odkup části pozemku parc. č. 130/2 a 137/3 
k. ú. Hodslavice a pověřuje starostku jednáním s žadateli, 

e) rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 Ministerstva 
životního prostředí na akci „Obnova a výsadba polních komunikací v lokalitě Mrázová a za 
Brodkem“ ve výši 139 480 Kč, 

f) změnu obsahu stanov společenství vlastníků Společenství pro dům č.p. 78, se sídlem 
Hodslavice č.p. 78, PSČ 74271, IČ 28651413, zapsané v rejstříku společenství vlastníků 
jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle S, vložce číslo 7215, jehož je Obec 
Hodslavice členem a předkládá ji ke schválení ZO a doporučuje pověřit Ing. Jana Kudělku, aby 
se za Obec Hodslavice účastnil a hlasoval na zasedání shromáždění shora uvedeného 
společenství vlastníků, které schválí shora uvedenou změnu obsahu stanov a odvolá a zvolí 
předsedu společenství vlastníků.  

 

 

Další jednání RO č. 58   31.8.2021 v 15:30 hod.  

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


