
   U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 66. schůze rady obce konané dne 18.1.2022 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) přepracování projektové dokumentace na stavbu „Revitalizace objektu Společenský 
dům Hodslavice čp. 4“ firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. Praha 4 dle nabídky, 

c) odstoupení od rozhodnutí o přidělení dotace pro stavbu „Revitalizace objektu 
Společenský dům Hodslavice čp. 4“ ve výzvě č. 1/2019 Operačního programu 
Životního prostředí pouze v případě kladného vyjádření Státního fondu životního 
prostředí ČR k možnosti podat žádost o dotaci ve výzvě Národního programu 
Životního prostředí č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov,  

d) výkon technické pomoci při tvorbě projektové dokumentace „Projekční práce stezka 
pro chodce a cyklisty Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“ firmou QC UNI s.r.o. 
Frýdek-Místek dle návrhu, 

e) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 61600944 
s firmou SUEZ CZ a.s., Praha 2 - Vinohrady dle návrhu, 

f) provedení stavebních prací BD 213 Hodslavice „Odstranění venkovních betonových 
ploch“ firmou VLKOSTAV – Vladimír Košvanec, Lipník nad Bečvou dle návrhu, 

g) podmínky participativního rozpočtu obce dle přílohy č.1 a jejich zveřejnění 
v  Hodslavském zpravodaji,  

h) nejvýhodnější nabídku na zhotovení územní studie veřejných prostranství „US-3 
Centrum obce“ v k. ú. Hodslavice nabídku firmy OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., 
Praha 4 ve výši 361 300 Kč bez DPH a zařazuje tyto náklady do návrhu rozpočtu 
obce na rok 2022, 

i) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný domům čp.  32 
v Hodslavicích a jeho připojení ke Skupinovému vodovodu Hodslavice - Straník dle 
podmínek stanovených provozovatelem sítě, 

j) finanční dar ve výši 5000 Kč na realizaci projektu Na kole dětem 2022 a výpomoc 
s organizací akce na území obce Hodslavice a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru.  

 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) návrh investic a rozpočtu na rok 2022 a překládá jej k projednání investiční komisi 
a finančnímu výboru Obce Hodslavice – termín doručení případných návrhů změn 
a doplnění radě obci do 3. února 2022, 

c) žádosti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s, detašované 
pracoviště Nový Jičín o finanční dar na sociální služby:  
-  „Občanská poradna“ – obec na ni přispívá v rámci Smlouvy s MěÚ Nový Jičín na     
    podporu sociální oblasti, Podprogramu A,  
-  „Osobní asistence“ a zařazuje ji do seznamu žadatelů, 



 

d) nabídku manželů J. a R. B., Hodslavice o bezúplatném převodu nemovitosti do 
vlastnictví Obce Hodslavice a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání. 

 
 

 

Další jednání RO č. 67   3.2.2022 v 15:30 hod.  

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


