
  U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 64. schůze rady obce konané dne 8.12.2021 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) přidělení bytů v domě čp. 213 žadatelům splňujícím stanovená výběrová kritéria dle 
navrženého seznamu, 

c) smlouvu o nájmu bytu v čp. 213 dle návrhu, 

d) Domovní řád pro dům čp. 213 dle návrhu, 

e) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín na výkon přenesené působnosti ve věci 
projednávání přestupků dle návrhu, 

f) Ceník hrobových míst pro rok 2022 dle návrhu, 

g) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice za 
trvalou akceschopnost a pomoc při řešení havarijních stavů na majetku obce i občanů, 

h) vyřazení majetku obce v užívání jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice dle návrhu, 

i) napojení novostavby rodinného domu na parc. č. 1323 v k. ú. Hodslavice na obecní vodovod 
a splaškovou kanalizaci dle podmínek stanovených provozovatelem sítí. 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) došlé nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky na „Projekční práce Stezka pro chodce a 
cyklisty Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“, tyto posoudila, schvaluje jako nejvýhodnější 
nabídku firmy 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. Valašské Meziříčí a schvaluje smlouvu 
o dílo s uchazečem, 

c) informace o finanční náročnosti s pořízením Územní studie veřejného prostranství 
a doporučuje zařadit náklady do rozpočtu na rok 2022, 

d) žádost p. J. B., Nový Jičín o řešení přístupové cesty k pozemku parc. č. 375 v k. ú. Hodslavice 
a pověřuje místostarostu řešením žádosti, 

e) poškození podlahy tělocvičny základní školy v rozsahu znemožňující její provoz a poskytuje 
prostory Společenského domu na využití k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ a k činnosti 
zájmových kroužků a spolků. 

 

 

Další jednání RO č. 65   29.12.2021 ve 14:00 hod.  

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


