
U  S  N  E  S  E  N  Í 
ze 6. zasedání rady obce konané dne 8. 3. 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, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění: 
 

 

 

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

a) smlouvu o užívání a údržbě sportovního areálu mezi Tělocvičnou jednotou Sokol 
Hodslavice a Obcí Hodslavice, 

 

b) znění výzvy na podání nabídky ke koupi bytu č. 8 v čp. 442 v Hodslavicích, dále 
podmínky výběrového řízení, znění zkráceného inzerátu do tisku a do internet. 
inzerce, zveřejnění na webových stránkách obce, 

 

c) přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hodslavice  v termínu 
5. 5. 2011 od 10:00 do 14:00 hodin v budově MŠ (pro školní rok 2010/2011), 
 

d) uzavření Mateřské školy Hodslavice v době od 1. 7. 2011 do 12. 8. 2011, 
 

e) umožnění použití počítače v obecní knihovně na vyplnění on-line formuláře „Sčítání 
lidu, domů, bytů 2011“ v době provozu knihovny (informaci zveřejnit na webu, na 
úřední desce, vyhlásit v obecním rozhlase), 

 

f) orientační ceník za pronájem Společenského domu:  
- platba energií     dle spotřeby,  
- úklid (komplexní)    300,- Kč,   
- nájem soukromá komerční akce   200,- Kč za hodinu,  
- nájem soukromá nekomerční akce    cena dohodou,  
- charitativní akce    cena dohodou, 

 

g) finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč SONS – Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový Jičín, 

 

h) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 
stavbu mezi Obcí Hodslavice a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, 

 

i) finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců 
přírody Nový Jičín - záchranné stanici a centru ekologické výchovy v Bartošovicích 
na Moravě, 

 

j) konání místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu 
chovatelů v Hodslavicích, ve dnech 2. – 3. 7. 2011 v prostorách za Obecním domem, 

 

k) výběr firmy HTM elektric k instalaci podružného elektroměru ve Společenském domě 
čp. 4.(nejlevnější nabídka ze 3 dodavatelů) 

 
l) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 

stavbu „sjezd z místní komunikace ev.č. 92/c“ umístěný na pozemku parc.čís. 
1673/13“  mezi Obcí Hodslavice (majitel pozemku) a manžely Jan Kudělka a Dagmar 
Kudělková, oba bytem Krhová 478, 756 63 Valašské Meziříčí. 

 
 



 II. Rada obce   v y h l a š u j e 
 

a) konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské 
školy Fr. Palackého Hodslavice s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2011. 

 
III. Rada obce    p o v ě ř u j e 
 

a) místostarostu sestavením krizového štábu obce Hodslavice, 
 

b) starostku: 
- požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich    
  zástupce za člena konkurzní komise pro konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Fr. Palackého Hodslavice,   
- požádat ředitele Základní školy Veřovice p. Mokroše o souhlas se svým jmenováním  
  za člena konkurzní komise, jako člena za odborníky v oblasti státní správy, 
- vyzvat ředitele Základní školy a Mateřské školy Fr. Palackého Hodslavice, aby  
  zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní  
  komise a doložil ji zápisem o volbě, 

 

c) místostarostu – zasláním žádosti o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 454 k.ú. 
Hodslavice patřící SD Jednotě Nový Jičín, 

 

d) místostarostu – k provedení doporučených opatření navržených firmou Zelenka – 
servis veřejného osvětlení, 
 

e) místostarostu organizací svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, 
 

f) místostarostu – zasláním výzvy k úpravě toku parc. č. 1695 v k. ú- Hodslavice na Lesy 
ČR, Frýdek-Místek, 

 

g) místostarostu řešením havarijní situace elektroinstalace v Obecním domě, 
 

h) stavebního technika vyhodnocením výběrového řízení na vybudování počítačové sítě v 
Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích s návrhem nejvýhodnější nabídky 
k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 
 

IV. Rada obce   j m e n u j e 
 

a) členy konkurzní komise za zřizovatele: 1.člena/předsedu Mgr. Pavlu Adamcovou, 
 

b) tajemníka konkurzního řízení z  řad zaměstnanců: Elišku Janskou, která bude 
organizačně a administrativně zabezpečovat jednání komise (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 
54/2005 Sb.) 

 
c) zástupce za zřizovatele do školské rady p. Pavla Horáka, 
 
 

  V. Rada obce    s o u h l a s í 
 

a) s tím, aby konkurzní komise přizvala další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou 
členy konkursní komise podle § 2 odst. 5 vyhlášky (specialistů v oblasti psychologie, 
hygieny, BOZP apod.), 

b) na základě žádosti manželů Kudělkových bytem Krhová 478, Valašské Meziříčí  s 
napojením budoucí novostavby rodinného domu, který bude umístěn na pozemku 
parc.čís. 1673/15 v k.ú. Hodslavice na veřejný vodovod za těchto podmínek: 
- před zpracováním projektové dokumentace je nutno upřesnit způsob a místo 



napojení, umístění vodoměrné šachty se správcem vodovodu - fy Elektroslužby Jindra 
Kudělka, Hodslavice 101 a se stavebním technikem OÚ Josefem Kudělkou, 
- vodoměrnou šachtu požadujeme umístit v blízkosti místa napojení na veřejný 
vodovod. 

 
 
 VI. Rada obce    d o p o r u č u j e 
 

a) při rozšíření o 3. třídu zkrátit dobu uzavření Mateřské školy v Hodslavicích v letních 
měsících v roce 2012 na maximálně 4 týdny. 

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

a) kontrolu usnesení rady č. 5, 
 

b) vysvětlení p. Zdenka Pleška k nedodržení doporučeného pracovního postupu 
sanačních prací obcí na budově čp. 161 (dodavatel odvlhčovacího zařízení stanovil ve 
smouvě podmínky, obec je nedodržela, nelze uplatnit záruku), 

 

c) rezignaci pana Ing. Bohumila Pobořila na členství ve školské radě při Základní škole a 
Mateřské škole Fr. Palackého v Hodslavicích,  

 

d) rezignaci pana Mgr. Jaromíra Hlouška na funkci ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Fr. Palackého Hodslavice ke dni 31. 7. 2011, 

 
e) zápis z jednání komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce 
 

f) nabídky tří dodavatelů na vybudování počítačové sítě v Základní škole Fr. Palackého 
v Hodslavicích. 

 

 
 
 
Další zasedání rady obce: 
7.   22. 3.2011 v 15.30 hodin, 
8.    5. 4.2011 v 15.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 

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


