U S N E S E N Í
z 1. zasedání rady obce konané dne 23.11.2010 na OÚ Hodslavice
___________________________________________________________________________
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Mysliveckému sdružení Hodslavice na nákup
chemického postřiku na invazivní rostliny v katastru obce Hodslavice,
b) použití soukromého vozidla ke služebním cestám pro starostku Mgr. Pavlu Adamcovou a místostarostu Martina Reptu,
c) změnu formátu Zpravodaje obce a jeho způsobu zpracování,
d) zřízení kopie úřední desky na „Dolním konci“,
e) způsob vyplácení odměny při skončení výkonu funkce starosty a místostarosty
v měsíčních splátkách ve výši jedné měsíční odměny počínaje prosincem roku 2010.
II. Rada obce z ř i z u j e
a) pro celé funkční období následující komise:
1. pro územní rozvoj, plánování a investice,
2. sociální a zdravotní,
3. pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce,
4. pro životní prostředí.
III. Rada obce p o v o l u j e
a) p. Jarmile Kudělkové, Hodslavice čp. 37 připevnění reklamy s podmínkou, že reklama
nesmí bránit účastníkům silničního provozu ve výhledu. Před umístěním nutná
konzultace žadatelky s ing. Kamilem Ondřejíkem.
IV. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) kontrolnímu a finančnímu výboru – prošetřit akci odstranění komínu nad střechou
budovy čp. 300 ZŠ Hodslavice,
b) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – zažádat o právní posouzení smlouvy o dílo na
zpracování dokumentace pro územní řízení „Odkanalizování obce Hodslavice“,
c) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – vyzvat zhotovitele předávacího protokolu k dodání
2 kusů (dle smlouvy) a k dodatečnému vypracování bodu e/ smlouvy „Odkanalizování
obce Hodslavice“,
d) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – zažádat o dokumentaci „Odkanalizování obce
Hodslavice“ v elektronické podobě,
e) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – dojednat s dodavatelem „Odkanalizování obce
Hodslavice“ splátkový kalendář,
f) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – dopracovat smlouvu o převodu vlastnictví
společenského domu Charity Hodslavice na Obec Hodslavice, dojednat podmínky
úvěru u České spořitelny, a.s. a dojednat možnosti sepsání smlouvy o smlouvě
budoucí na nájem části prostor společenského domu pro Charitu Hodslavice,
g) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi – prošetřit na místě samém žádost p. Josefa
Rýdla, Hodslavice čp. 126 o vytyčení hranic místní komunikace,

h) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi – posoudit žádost p. Vladimíra Macíčka,
Hodslavice čp. 178 o odstranění lípy na obecním pozemku přilehlém k pozemku
žadatele,
i) Marii Pavlátové, ekonomce - zpracovat návrh změny poplatku občanů za odpad pro
rok 2011.
V. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení minulé rady obce,
b) záměr nechat vypracovat rozpočtové opatření č. 3/2010 ke schválení na 2. zasedání
zastupitelstva obce,
c) stávající stav a plnění rozpočtu obce v roce 2010,
d) informaci o jednání s p. Curylou a p. Krumpolcovou ohledně zakoupení
společenského domu Charity Hodslavice Obcí Hodslavice,
e) informaci o převodu finančních prostředků na úhradu výdajů souvisejících s přípravou
a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 5 476,- Kč na účet obce,
f) žádost p. Martiny Sváčkové, Hodslavice čp. 208 o byt,
g) žádost manželů Bílkových, Hodslavice čp. 120 o drobné stavební úpravy místní
komunikace,
h) závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičína – nesouhlas se
skácením dřeviny, čj. OŽP/59483/2010/Hů (žádost OÚ čj. 2700/2010/951/93/68.5),
i) informaci o projednání námitky p. Petrskovského, Nový Jičín, Dlouhá 47, k využívání
lávky pro pěší u VOP osobními i nákladními automobily,
j)

usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně o ustanovení stálého opatrovníka
p. Františku Holeňovi, Hodslavice čp. 211,

k) žádost p. Pavlíny Larišové o opravu vlhké a plísní zasažené zdi v kadeřnictví
v Obecním domě,
l) žádost manželů Pavla a Zdeňky Bartoňových, Hodslavice čp. 441 o odkoupení
obecního pozemku na par.č. 1365 (300 m2) v k.ú. Hodslavice,
m) žádost manželů Jana a Dagmar Kudělkových, Krhová, o odkoupení obecního pozemku
par. č. 1673/13 v k.ú. Hodslavice,
n) záměr revidovat smlouvu o pronájmu obecního vodovodu,
o) informaci o podání žádosti o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do
povrchových vod,
p) informaci o výši nákladů na povinné rozbory vypouštěných vod,
q) informaci o využívání soukromých pozemků pro potřeby Obce Hodslavice bez
smluvního zajištění.

................................................
starosta obce

...........................................
místostarosta

