
   U  S  N  E  S  E  N  Í 
 

z 69. schůze rady obce konané dne 24.3.2022 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) rozpočtové opatření č. 1: 
navýšení ve výdajích  80 000 Kč 
financování   80 000 Kč, 

c) přijetí dotace Moravskolezského kraje na projekt IoT Hodslavice – rychlostní senzory 
a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle návrhu, 

d) přijetí dotace Moravskoslezského kraje z Programu na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2022 – projekt „Aktivní senioři“ a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle návrhu, 

e) podání žádosti o dotaci u Moravskoslezského kraje z programu „Podpora přípravy 
projektové dokumentace 2022“ na vytvoření projektové dokumentace rekonstrukce centra 
obce pro území řešené územní studií veřejných prostranství, 

f) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 29-941/22/VB  pro zřízení, provozování  
a užívání vedení kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ s Lesy  
České republiky s.p., Hradec Králové, dle návrhu, 

g) zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 32 v Hodslavicích a napojení na Skupinový 
vodovod Nový Jičín-Straník dle podmínek stanovených správcem vodovodu, 

h) provedení čištění místních komunikací firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o. strojním 
zařízením dle nabídky, 

i) rekonstrukci tělocvičny ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice dle nejvýhodnější nabídky 
firmou SPORT LX s.r.o., Přítoky 83. 

 

II. Rada obce   s o u h l a s í 

a)  se zapojením Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je Obec Hodslavice, do provedení aktualizace 
„Strategického rámce Místního akčního plánu do roku 2025“ v území obce s rozšířenou 
působností Nový Jičín, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082  
Akční plánování v území. 

 

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

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce, 

b) nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje – výzva z Programu 
obnovy a rozvoje venkova MSK 2022 na rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Fr. 
Palackého Hodslavice a zařazení projektu mezi náhradní projekty, 

c) uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od 25.7. do 31.8.2022. 

 
 

Další jednání RO č. 70   5.4.2022 v 14:00 hod.  



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


