
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 30. zasedání rady obce konané dne 20.3.2012 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 
finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč každému nově příchozímu žáku na ZŠ Hodslavice 
(nově příchozí žák je ten, který zahájí vzdělávání v příslušném ročníku nejpozději do 
30. 9. a v předcházejících letech nebyl žákem školy). 

 

a) přidělení bytu 3+1 ve zdravotním středisku Hodslavice čp. 400 paní Olze Ruskové 
a pověřuje starostku obce dojednáním nájemního vztahu, 
 

b) vypracování projektu hydrogeologického průzkumu pro obec Hodslavice sloužícího 
jako podklad pro žádost na Státní Fond Životního prostředí ČR o poskytnutí dotace 
v rámci Operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 6.6 (zdroje podzemní 
vody) firmou ALTEC International s.r.o. Holešov,  
 

c) smlouvu o dílo č. 012012 s firmou H & B REAL, a.s. Vsetín na zpracování potřebné 
dokumentace a žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – prioritní 
osa 3, podoblast podpory 3.2.1 pro ZŠ Hodslavice, 
 

d) nájemní smlouvu s firmou TOMSTAV Olomouc s.r.o. na pronájem parcely č. 1127 
o výměře 295 m2 v k. ú. Hodslavice k průjezdu stavební techniky při pracích na vodním 
toku Zrzávka, 
 

e) finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na provoz v roce 2012 zařízení Domov Duha, 
příspěvková organizace – Domov pro seniory, Nový Jičín, Hřbitovní 41, kde je 
umístěno 6 seniorů z Hodslavic, 
 

f) finanční dar ve výši 1 000 Kč na rok 2012 Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s. Ostrava, detašované pracoviště Nový Jičín na provoz 
„Občanské poradny“ v Novém Jičíně, 
 

g) finanční dar ve výši 1 000 Kč SONS - Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový Jičín na podporu činnosti v roce 2012 pro 
těžce zrakově postižené a nevidomé občany, 
 

h) finanční dar ve výši 1 000 Kč Místní organizaci SPMP ČR Nový Jičín – denní stacionář 
ŠKOLA ŽIVOTA na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb 
v roce 2012. 
 

 
 

II. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 
a) kontrolu plnění úkolů – splněny, 

 

b) oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o uzavření mateřské školy od 
9.7.2012 do 10.8.2012. 
 

 

Další jednání rady obce č. 31:  10.4.2012 v 15.30 hodin 
 
 
 ..............................................    ........................................... 

      Mgr. Pavla Adamcová           Martin Repta 
               starostka obce            místostarosta 


