
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 62. schůze rady obce konané dne 3.11.2021 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) úpravu parkovacích ploch u mateřské školy firmou Jan Kudělka, zemní a výkopové práce, 
Valašské Meziříčí-Bynina 206, 

c) opravu místní komunikace u domu čp. 424, firmou Jan Kudělka, zemní a výkopové práce, 
Valašské Meziříčí-Bynina 206, 

d) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 161 firmě MUDr. Radek Ševela s.r.o.,  Nový 
Jičín, Dolní brána 689/39 a nájemní smlouvu dle návrhu, 

e) pronájem části pozemků parc. č. 1634 a 1635 v k.ú. Hodslavice firmě Tlapnet s.r.o., Praha 9 – 
Hrdlořezy za účelem provozování technologie pro provoz internetového vysílače a nájemní 
smlouvu dle návrhu, 

f) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku České republice -  Hasičskému záchrannému sboru 
Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh na Obec Hodslavice pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Hodslavice - majetek dle přílohy č.1 smlouvy (radiostanice aj.), 

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8022022 – výstavba zařízení distribuční soustavy na obecním pozemku p. č. 1566/1 k. ú. 
Hodslavice s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

h) podání žádosti o dotaci z programu Moravskoslezského kraje „Zdravé stárnutí“ se spoluúčastí 
Obce Hodslavice ve výši 49 000 Kč, 

i) Smlouvu o spolupráci s NOVÉ ČESKO, nadační fond, Praha 6 na poskytnutí protidrogového 
programu REVOLUTION TRAIN žákům ZŠ dle návrhu, 

j) partnerství na projektu Na kole dětem 2022, převzetí záštity, finanční podporu, povolení 
užívání znaku obce a spolupráci při organizaci akce podporující onkologicky nemocné děti, 

k) ukončení žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení v Hodslavicích“ z programu IROP IČ 
117D03D000699. 

 

 

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

a) žádost p. K. N., Hodslavice o prodej pozemku a čističky odpadních vod (ČOV) u mateřské 
školy a doporučuje zastupitelstvu obce vypsat záměr prodeje části pozemku par.č. 1263/1 
v k.ú. Hodslavice a objektu ČOV, 

b) zprávu Lesů ČR, Ostrava ke spolufinancování akce „Zrzávka v Hodslavicích I.“ a navrhuje 
zastupitelstvu obce začlenit do rozpočtu obce 2022 částku 90 000 Kč bez DPH na změnu 
projektové dokumentace akce, 

c) plnění úkolů předcházejících rad obce, 

d) Obecně závaznou vyhlášku obce Hodslavice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a předkládá ji zastupitelstvu obce ke schválení, 

e) návrh Veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Jičín na přestupkové řízení a změnu příspěvku 
ze 2 000 Kč na 2 500 Kč za každý oznámený přestupek k projednání,  



f) program 15. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 16.11.2021, 

g) žádost p. L. F., Hodslavice o parkovací místo na obecním pozemku p. č. 1372 (obecní 
komunikaci) a požaduje dopřesnění žádosti žadatelky na další schůzi rady obce, 

h) údržbu veřejného prostranství, místních uliček a přilehlých soukromých pozemků 
a doporučuje vyzvat vlastníky k údržbě zeleně zasahující do místních komunikací a chodníků 
a následnou údržbu (ořez) neupravené zeleně Obcí Hodslavice. 

 

 

Další jednání RO č. 63: 1.12.2021 v 15:30 hod. 

 

 

 

 

 

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

 

 


