U S N E S E N Í
ze 17. zasedání rady obce konané dne 27. 09. 2011 na OÚ Hodslavice
___________________________________________________________________________
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 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) poskytnutí daru Klubu Sluníčko v Hodslavicích ve výši 2 000 Kč na vybavení
místnosti bývalé posilovny v objektu ZŠ v Hodslavicích.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Ing. Milana Váhalu, předsedu finančního výboru, přípravou návrhu obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích s platností od 1.1.2012 - termín předložení návrhu: na
zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2011,
b) Dagmar Pátkovou, předsedkyni komise pro životní prostředí přípravou návrhu obecně
závazné vyhlášky ke spalování suchých rostlinných materiálů a ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností s platností od 1.1.2012 - termín předložení návrhu: na
zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2011,
c) Ing. Kamila Ondřejíka prošetřením situace po úpravě nájezdu na pozemní komunikaci
ze silnice I. třídy u transformátoru na „Kútě“- termín: do příštího zasedání rady obce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 16 – úkoly plněny průběžně,
b) nabídky firem II. kola cenové nabídky „Komplexní nakládání s odpady“ AVE CZ
s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, Technické služby Nový Jičín a Sita CZ a.s. Valašské
Meziříčí a vyhodnocení předkládá zastupitelstvu obce k projednání,
c) odpověď Římskokatolické církve na záměr o odkoupení části pozemku u katolického
hřbitova – že v současné době přichází v úvahu pouze dočasný pronájem,
d) informaci o stavebních úpravách klubovny Klubu důchodců v Obecním domě –
instalace plynového kotle, opatření proti vlhkosti stěn provedených členy klubu,
o nemožnosti úpravy plastových oken – doplnění výklopného systému u horních oken
a pověřuje starostku obce vyvoláním jednání k dalšímu užívání prostor klubu
důchodců,
e) informaci o obdržených dotacích:
1. z Nadace Partnerství ve výši 12 800 Kč na výsadbu ovocného stromořadí na cestě
do Hostašovic,
2. z nadace ČEZ ve výši 17 600 Kč na výsadbu Obecního sadu starých odrůd,
3. na realizaci krajinotvorné studie pro firmu Arvita se spoluúčastí Obce Hodslavice
ve výši maximálně 15 tisíc Kč (studie bude použita k tvorbě územního plánu obce
a k dalším žádostem o dotace v oblasti krajinotvorby),
f) ukončení mandátu dvou členů školské rady za zřizovatele ke dni 22.10.2011 a jmenuje
za zřizovatele nového člena školské rady Mgr. Petra Mokroše s mandátem od
22.10.2011 na období 3 (tří) let. Další člen do školské rady bude jmenován na příštím
zasedání rady obce,
g) sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
o výsledku měření hluku v nočních době dne 20.8.2011 v chráněném prostoru stavby

při akci typu technoparty na podnět Obce Hodslavice – podnět byl oprávněný,
hygienický limit hluku 35 dB byl překročen o 10,5 dB. KHS MSK bude dále
postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
h) žádost Evžena Horáka, Hodslavice čp. 319 o umístění dopravního zrcadla u výjezdu
na silnici č. 483 na parc. č. 1463/1 a postupuje ji k posouzení a vyjádření na Dopravní
inspektorát Nový Jičín,
i) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. P. Hodslavice na úhradu nákladů spojených s výmalbou
učeben ve výši 23 927 Kč a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce,
j) neakceptaci žádostí o dotaci na řešení problematiky a svozu BRO (bioodpadu) v obci
Hodslavice z Operačního programu Životního prostředí:

Další jednání rady obce č. 18: 4.10.2011 v 15.30 hodin.
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starostka obce
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místostarosta obce

