U S N E S E N Í
ze 2. zasedání rady obce konané dne 09.12.2010 na OÚ Hodslavice
___________________________________________________________________________
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) finanční příspěvky na činnost spolků a sdružení v obci Hodslavice pro rok 2011
v celkové výši 88 500 Kč dle předloženého návrhu – viz příloha č. 1 ,
b) záměr pronájmu nebytových prostor ve Společenském domě Charity Hodslavice
v případě schválení zakoupení nemovitosti Obcí Hodslavice,
c) finanční příspěvek ve výši 6 800 Kč pro rok 2011 na „Záchranně plavecký výcvik“
žáků 6. a 7. třídy ZŠ Hodslavice,
d) smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
e) žádost SMP Net, s. r. o. o umístění STL – plynovodů (rekonstrukce) na parcele obce
Hodslavice, včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
f) výši poplatků za zveřejnění inzerce v Hodslavském zpravodaji – viz příloha č. 2,
g) zveřejnění výzvy občanům a firmám z Hodslavic v Hodslavském zpravodaji
k věnování darů na obnovu kulturních památek v souvislosti s možnou obnovou
Fojtovy stodoly.

II. Rada obce p ř e d k l á d á

ke schválení

zastupitelstvu obce

a) záměr o bezúplatném převodu Fojtovy stodoly na Obec Hodslavice,
b) záměr úplatného převodu pozemků vlastníků Palackých parc. č. 448/5 ostatní plocha
o výměře 198 m2 a parc. č. 450 zahrada o výměře 163 m2 (v případě kladného
stanoviska vlastníka),
c) záměr úplatného převodu pozemku vlastníka SD Jednota Nový Jičín parc. č. 454
o výměře 324 m2 na Obec Hodslavice (v případě kladného stanoviska vlastníka).

III. Rada obce p o v ě ř u j e
/

a

ukládá

IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení minulé rady obce,
b) informace starostky a místostarosty
- o projektu „Protipovodňová opatření Novojičínska“,
- o přidělené dotaci na tento projekt,
- o možných následných výdajích spojených s provozem systému,
c) informaci místostarosty o záměru bezúplatného převodu Fojtovy stodoly na Obec
Hodslavice s možností získání dotací na její opravu,
d) záměr úplatného převodu pozemků vlastníků Palackých parc. č. 448/5 ostatní plocha
o výměře 198 m2 a parc. č. 450 zahrada o výměře 163 m2,

2/
e) záměr úplatného převodu pozemku vlastníka SD Jednota Nový Jičín parc. č. 454
o výměře 324 m2 na Obec Hodslavice,
f) žádost o finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí - bezplatné zveřejnění v lednovém
čísle Hodslavského zpravodaje,
g) žádost PhDr. Zory Kudělkové za Společenství vlastníků domu čp. 441 o odkoupení
obecního pozemku parc. č. 1365/4 v k. ú. Hodslavice za odhadní cenu
– rada obce doporučuje pouze pronájem obecního pozemku, žádost předložit
k projednání na zasedání zastupitelstva obce,
h) vyrozumění Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změně
organizace integrovaného záchranného systému (IZS) v okrese Nový Jičín,
i) předání podkladů ke schválení změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru
Hodslavice na jednání zastupitelstva obce,
j) rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy o povolení výjimky,
k) souhlasné závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín
k provedení zásahu do významných krajinných prvků – do vodního toku Stranický
potok,
l) usnesení Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrální pracoviště Nový
Jičín o zastavení řízení ve věci podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí (Obec Hodslavice – p. Melichařík),
m) sdělení Oddělení stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín o souhlasném stanovisku
s rozdělením par. č. 1673/1 a 1674/2 v k.ú. Hodslavice dle žádosti p. Aleny
Kudělkové, Hodslavice čp. 101,
n) informaci o obsazení místa kuchařky v MŠ od 1. 1. 2011 a o možnosti otevření
3. oddělení MŠ ve školním roce 2011/2012 – bude proveden průzkum.

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

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

