
   U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 68. schůze rady obce konané dne 2.3.2022 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) Smlouvu o dílo na vypracování dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace budovy 
Společenský dům Hodslavice č.4“ s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha - Nusle 
dle návrhu, 

c) dopracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci ve výzvě 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu EFEKT 2022 - 2027, 

d) Požární řád obce Hodslavice dle návrhu, 

e) nejvýhodnější nabídku firmy Panfolk s.r.o., Praha 1 – Staré Město na vytvoření vizuální 
identity, značky obce Hodslavice a grafického manuálu a Smlouvu o dílo a licenční smlouvu 
dle návrhu, 

f) roční závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace za rok 2021, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha, 
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2021, zlepšený výsledek hospodaření Základní 
školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace za rok 
2021 ve výši 199 960,38 Kč a převod zlepšeného výsledku do rezervního fondu, 

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-8023228 / 02 pro  stavbu zařízení distribuční soustavy na parc. č. 1377 v k.ú. Hodslavice 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle návrhu, 

h) prodloužení smlouvy o pronájem tiskového zařízení s firmou Konica Minolta Business 
Solutions Czech, spol. s r.o., Brno do 300.6.2022 dle návrhu, 

i) umístění stavby „Prodloužení kanalizace na pozemek p.č. 1673/24 v k.ú. Hodslavice“, 
kterou zpracoval Ing. Lubomír Novák – AVONA Nový Jičín. Investor stavby L. M. a  A.,  
Brno na pozemcích p.č.521/8, 1794/1, 1676/1, 1673/13 k.ú. Hodslavice v majetku Obce 
Hodslavice a pověřuje stavebního technika vydáním stanoviska k této akci a určení 
podmínek  pro realizaci a napojení stavby na stávající splaškovou kanalizaci, 

j) vypracování energetického auditu Obce Hodslavice pro všechny její budovy a odběrná místa 
v majetku obce energetickou specialistkou Ing. Světlanou Kravčenkovou, Energetické 
audity a energetické posudky, Ostrava-Poruba, dle nabídky, 

k) podporu doprovodné akce „Palackého tisícovka“ organizovanou cestovatelskou skupinou 
Nesmrtelní dědci v rámci programu „Otevírání Palackého vyhlídek“, 

l) podporu akce „Ukliďme Česko“ technickou správou obce, 

m) dar na humanitární pomoc lidem postižených vojenským konfliktem na Ukrajině  
organizacím/spolkům, a to: Člověk v tísni, o. p. s., Praha, Šafaříkova 635/24 ve výši 20 000 
Kč, Českému červenému kříži, Praha, Rozdělovská 2467/63 ve výši 20 000 Kč a Diakonii 
Českobratrské evangelické církve, Praha 2, Belgická 374/22 ve výši 10 000 Kč,   

n) Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektroodpadu s firmou REMA systém 
a.s., Praha 4 - Krč dle návrhu. 

 



II. Rada obce    p o v ě ř u j e 

a) Josefa Kudělku, stavebního technika - vyřízením žádosti o vyjádření k budoucí stavbě 
Mgr. A. E., Ostrava-Moravská Ostrava. 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) variantu návrhu územní studie US-3 Centrum obce Hodslavice, která bude před 
dopracováním projednána se všemi dotčenými orgány, 

c) informaci o reklamačním postupu defektů kanalizačních šachet v silnici č. I/57 a o jednání 
obce s Ředitelstvím silnic a dálnic Ostrava o urychlení opravy propadů u šachet, 

d) výzvu k podpisu směnné smlouvy a k úhradě cenového rozdílu směňovaných nemovitostí se 
Státním pozemkovým úřadem Praha 3 – Žižkov, v zastoupení Krajského pozemkového 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Ostrava a postupuje ji ke schválení Zastupitelstvu obce. 

 

 
 

 

Další jednání RO č. 69   23.3.2022 v 15:30 hod.  

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


