
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 19. zasedání rady obce konané dne 20.10.2011 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) bezúplatný převod majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na 

Obec Hodslavice dle předložené smlouvy, 
 

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 6 800, 
 

c) podmínky návrhu obstaravatelských smluv: 
1. termín plnění  od 1.4.2012 
2. rozsah činnosti    dle cenové poptávky ze dne  20.7.2011 
3. cena služby  dle cenové poptávky ze dne 13.9.2011 
4. časová garance ceny 
5. výpovědní podmínky: max. 3 měsíční výpovědní lhůta 
6. ostatní pobídky dle cenové poptávky ze dne 13.9.2011  

a pověřuje místostarostu oslovením firem SITA CZ a.s., a AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. k návrhu obstaravatelských smluv s termínem dodání do 15.11.2011, 

 

d) použití znaku obce na skládací mapu pro firmu KOMPAKT spol. s r.o., Frýdek-Místek,  
 

e) zachování stávající výši úhrady 2 800 Kč, neinvestiční náklady za žáka navštěvujícího ZŠ 
Hodslavice, hrazenou obcí, která nemá II. stupeň základní školy. 
 

 

  II. Rada obce    j m e n u j e  
a) nového člena školské rady za zřizovatele ing. Moniku Mičulkovou s mandátem od 

22.10.2011 na období 3 (tří) let. 
 

 

III. Rada obce   p o v ě ř u j e   
a) Josefa Kudělku, stavebního technika správou dat v RÚIAN za Obec Hodslavice. 

 
 

IV. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 18 – úkoly plněny, 

 

b) přijetí nadačního příspěvku ve výši 17 600 Kč od Nadace ČEZ na projekt „Výsadba 
obecního sadu starých odrůd v lokalitě Záhumení“, 
 

c) akceptaci žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“, 
 

d) informaci Mgr. Pavly Adamcové, starostky obce ze zasedání Rady svazku Cyklostezka 
Nový Jičín - Hostašovice:   
 - úpravy návrhu nájemní smlouvy se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC), 
-  projednání podílu financování první částky nájmu členy Svazku. 
 
 
 
 

Další jednání rady obce č. 20:    1.11.2011 v 15.30 hodin. 
 
 
 
 
 

,................................................   ........................................... 
              starostka obce            místostarosta 


