U S N E S E N Í
z 38. zasedání rady obce konané dne 24.7.2012 na OÚ Hodslavice
___________________________________________________________________________
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 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) výběr dodavatele služebního automobilu pro potřeby provozování obecního vodovodu
firmu BONO auto a.s., Malostranská 579, Šenov u N.Jičína dle nabídky ve výši
325.000,-- Kč s DPH,
b) přidělení sponzorského daru od společnosti SITA CZ, a.s. ve výši 20.000,-- Kč
FK Hodslavice na činnost,
c) smlouvu o reklamě a propagaci mezi ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
a Obcí Hodslavice,
d) zadání zpracování žádosti o finanční podporu ze SFDI ČR na budování chodníku na
Mořkov firmě INNOVA Int. s.r.o., Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava dle nabídky,
e) pronájem tiskového zařízení Minolta Bizhub C220 dle předložené nabídky,
f) přijetí dotace ze státního rozpočtu, Fondu soudržnosti, ve výši 5 633 105,55 Kč
a smlouvu č. 10080331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska“ ve výši 331.359,15 Kč,
g) provedení stavebních úprav v nájemních prostorech na náklady žadatelky paní Jarmily
Kudělkové, Hodslavice 37,
h) zveřejnění záměru směny nově vzniklého pozemku dle geometrického plánu
č. 747-49/2012 o výměře 2324 m2 v majetku Obce Hodslavice za pozemek parc.č.
133/1 v majetku paní Anny Sokolové, Hodslavice č.p. 439 o výměře 7 725 m2
(fotbalové hřiště).
II. Rada obce p o v ě ř u j e
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) úkoly předchozí rady č. 37 – plněny,
b) zaslání registračního listu akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci kombinované výzvy 3.1.1. a 3.2.1. a
předkládá ZO návrh na nepřijetí dotace z důvodu finanční nevýhodnosti,
c) předběžný návrh projektové dokumentace chodníku na Mořkov.

Další jednání rady obce č. 39:

................................................
starostka obce

7.8.2012 hod. v 15.30 hodin.

...........................................
místostarosta

