
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 3. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2011 na OÚ Hodslavice 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

  I. Rada obce   s c h v a l u j e 
 

 

a) žádost o zateplení ambulance praktického lékaře na zdravotním středisku 
v Hodslavicích čp. 400 (na náklady žadatele), 

 

 

b) uspořádání humanitární sbírky starého ošacení ve spolupráci Obce Hodslavice 
s Diakonií Broumov a uveřejnění výzvy v březnovém zpravodaji a místním rozhlase, 

 

c) vydání vnitřního pokynu č. 1/2011 k výdeji známek na popelnice a k prodeji popelnic 
na rok 2011. 

 
 
 II. Rada obce   z a m í t á 
 

 

a) požadavek Probační a mediační služby Nový Jičín na vykonání obecně prospěšných 
prací. 

 

 
III. Rada obce    p o v ě ř u j e     a     u k l á d á 
 

a) starostce obce podepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín pro výkon 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků – doba trvání do 31. 3. 2015 
(1500 Kč za každý oznámený přestupek k projednání),  

 

b) stavebnímu technikovi a místostarostovi – provést dne 21. 1. 2011 šetření na parcele 
č. 1365/4 k.ú. Hodslavice z důvodu vypracování návrhu na rozdělení parcely – záměr 
prodeje části parcely na základě podnětu společenství vlastníků domu čp. 441,  

 

c) starostce obce podat žádost o dotaci na rekonstrukci návsi v rámci dotačního programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011, 

 

d) starostce obce podat žádost o grant v grantovém řízení „Oranžové hřiště pro rok 2011“ 
(dětské hřiště za ZŠ), 

 

e) stavebnímu technikovi prošetřit vlastnictví budovy na sokolském hřišti a pozvat 
zástupce Sokola na další jednání rady obce dne 27. 1. 2011, 

 

f) starostce obce podepsat Dohodu o umístění technologie pro distribuční bod bezdrátové 
sítě s firmou WIFI-Net, Michal Chromý, Nový Jičín. 

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

a) žádost p. Jana Tomana, Hodslavice čp. 359 na řešení situace na římskokatolickém 
hřbitově - vyčerpání studní, obnovení drenáže a vysvětlení výše poplatků za nájem 
a údržbu hrobového místa,  
 

b) kontrolu usnesení rady obce č. 2 a usnesení zastupitelstva obce č. 2, 
 

c) návrh rozpočtu na rok 2011 a návrhy podání žádostí o dotace na plánované projekty, 
 
 
 



2/ 
 

 

d) informace o převodu nemovitostí:  
platné převody pozemků parc. č. 450  a 448/5 a bezúplatný převod budovy bez čísla 
popisného – polygonální stodola (Fojtova stodola) a pozemku parc. č. 448/3 – 
nebudou realizovány, vlastníci upustili od záměru převodu, 

 

e) informace o záměru prodeje obecního bytu obálkovou metodou, výběr z nabídek 
proběhne na zasedání rady obce č. 5 dne 8. 2. 2011,  

 

f) žádost o povolení motoristického podniku Mezinárodní Mistrovství ČR v rally 2011 
dne 25. 3. 2011 v souvislosti s rychlostní zkouškou Nový Jičín (Straník) – Lešná – 
rada obce nemá námitek proti uskutečnění rally, 

 

g) oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – 
o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro 
veřejnou potřebu (volné vyústí) ve správě Obce Hodslavice do vod povrchových do 
termínu 31. 12. 2011,  

 

h) podnět k projednání užívání sokolského hřiště, 
 

i) žádost o dotaci na akci „Řemeslo má zlaté dno“, 
 

j) řešení stížnosti vedoucí učitelky MŠ Dagmar Martiníkové na volný pohyb psů po 
areálu MŠ – zasláním výzvy majitelům identifikovaných psů a opravou oplocení 
areálu MŠ, 

 

k) účast obce na informační schůzce k projektu budování komunitní školy "Rovné 
příležitosti ve venkovských místních partnerstvích", 

 

l) vypracování dotazníku k rozvoji obce. 
 
 
 
 
 

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


