U S N E S E N Í
ze 41. zasedání rady obce konané dne 4.9.2012 na OÚ Hodslavice
___________________________________________________________________________
Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) dodatek č. 2 Smlouvy o společné úhradě nákladů vynaložených na „Realizace
protipovodňových opatření obcí Novojičínska“ – obcí Hodslavice, Veřovice, Životice
u Nového Jičína a Šenov u Nového Jičína uzavřené dne 24.6.2010,
b) výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovení plynové přípojky do školní jídelny
v Základní škole Hodslavice – firmu INSTALATÉRSTVÍ Tomáš Kresta, Hodslavice,
c) nájemní smlouvu ke služebnímu bytu v Základní škole v Hodslavicích dle návrhu
s Mgr. Janem Juřicou,
d) vyznačení parkovacích míst na parc. č. 495 v k. ú. Hodslavice ve vlastnictví obce před
domem čp. 149 v Hodslavicích a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku
stanovením podmínek žadatelům manž. Jarmile a Pavlu Gerykovým,
e) povolení akce Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice za Obecním
domem dne 8. září 2012 od 15.00 do 24.00 hodin.
II. Rada obce o s v ě d č u j e
a) v souladu s § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že pan
Mgr. Lubomír Červenka, trvale bytem Hodslavice čp. 96, se stal dnem 1.9.2012
členem zastupitelstva obce Hodslavice a pověřuje starostku obce předáním písemného
osvědčení.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství dle ustanovení § 4 odst. 1)
zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, člena rady obce
MVDr. Jiřího Křižana.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů předchozích rad,
b) zprávu o plnění žádosti ředitelky ZŠ na provedení oprav v ZŠ a MŠ,
c) podmínky realizace projektu a nabídky na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) na
střeše ZŠ a odkládá realizaci FVE na příští rok, pokud nové podmínky pro připojení
a výstavbu FVE budou pro obec výhodné,
d) rezignaci p. Pavla Horáka na funkci zastupitele obce Hodslavice ke dni 31.8.2012,
e) návrh nového organizačního řádu OÚ - předložení připomínek do příštího jednání rady
obce,
f) možnost zažádat o dotaci na výstavbu dětského hřiště a sportovního hřiště za Základní
školou v Hodslavicích – využití této dotační výzvy ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy až v příštím roce (náš projekt nesplňuje podmínky výzvy),

g) odpověď ministra životního prostředí p. Tomáše Chalupy k žádosti o prošetření
postupu hodnocení žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ –
odmítnutí zpětného zařazení žádosti do posuzování,
h) oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) Ostrava o odkladu
způsobu jednotného financování veřejné osobní dopravy v MSK a o přípravě nové
varianty financování,
i) žádost o ořezání dřevin rostoucích mimo les podanou p. Josefem Turkem, Hodslavice
čp. 51 a pověřuje stavebního technika p. Josefa Kudělku a místostarostu p. Martina
Reptu zjištěním podmínek ořezu do konce října 2012.

Další jednání rady obce č. 42.

25.9.2012

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

v 15.30 hodin.

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

