
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 60. schůze rady obce konané dne 13.10.2021 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) pořízení reprodukcí historických fotografií na výstavu v „Galerijní ulici“ z rozpočtu Obce 
Hodslavice do částky 20 000 Kč, 

c) firmu D.P.R. Management s.r.o. Dolní Tošanovice na přípravu a podání žádosti o dotaci 
a administraci projektu „Cyklostezka Hodslavice – úsek na Kútě“ dle nabídky v rámci 
dotačního titulu IROP 53 – 26. Výzva Místní akční skupiny (MAS) Lašsko, 

d) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu 
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ na realizaci projektu 
„Stezka pro chodce a cyklisty Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“ dle návrhu, 

e) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018293, Hodslavice, č.p. 507, 
NNv, NNk s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na zřízení zemního vedení na obecním 
pozemku parc. č. 336/2 v k. ú. Hodslavice dle návrhu, 

f) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800081288_4/BVB/P s firmou 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na umístění plynárenského zařízení na obecním pozemku parc. 
č. 17 k. ú. Hodslavice, dle návrhu, 

g) Smlouvu o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-
Valašsko s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. Frýdek-
Místek dle návrhu,  

h) Mandátní smlouvu s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 – Nusle na konzultační 
činnost v oblasti urbanismu, územního plánování, architektury a stavebnictví dle návrhu, 

i) Smlouvu o nájmu a poskytování tiskových služeb s firmou Konica Minolta Business Solutions 
Czech, spol. s r.o., Brno dle návrhu, 

j) účast Obce Hodslavice na mezinárodním projektu družební obce Príbovce financovaného z 
dotace Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020, 
výzva: 4/FMP/6c/I,N. 

 

 

 

II. Rada obce    j m e n u j e 

a) p. Věru Mikšíkovou, bytem Hodslavice, členkou komise pro sport, kulturu a propagaci obce. 

 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) informaci o staré čističce odpadních vod (ČOV) u mateřské školy a návrh p. K. N., Hodslavice  
na likvidaci stavby ČOV ve spolupráci s Obcí Hodslavice a pověřuje místostarostu přípravou 
podkladů pro jednání zastupitelstva obce o prodeji pozemku, 

c) promítnutou prezentaci Ing. Lenku Šíchovou, Hodslavice na oživení Muzea Fr. Palackého 
včetně diskuse o převzetí rodného domku Fr. Palackého do správy obce a pověřuje starostku 



jednáním s vlastníkem národní kulturní památky – se zástupci Moravskoslezského kraje o 
možnostech částečného provozování Muzea Fr. Palackého Obcí Hodslavice, 

d) informaci o ukončení platnosti veřejnoprávních smluv (VPS) na výkon přenesené působnosti 
ve věcech přestupků s MěÚ Nový Jičín a doporučuje opětovné uzavření VPS, 

e) možnost další spolupráce na spolufinancování nových kotlíkových dotací s Moravskoslezským 
krajem a doporučuje zastupitelstvu obce pokračovat ve spolupráci,  

f) výzvu Generální inspekce bezpečnostních sborů, Praha 6 - Břevnov k uhrazení škody 
způsobené dopravní nehodou v důsledku absence dopravní značky a pověřuje místostarostu 
řešením škodní události, 

g) změnu výše finančního příspěvku obce na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Novojičínsko 
západ na rok 2022 ve výši 182 096 Kč, 

h) výroční zprávu ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice za školní rok 2020/2021. 

 

 

 
 

Další jednání RO č. 61   3.11.2021 v 15:30 hod.  

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

 


