U S N E S E N Í
ze 44. zasedání rady obce konané dne 30.10.2012 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) smlouvu o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Nový Jičín, na zimní údržbu chodníků na mostu na silnici č. I/57,
b) odstoupení od výpovědi pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. podanou dne
5.10.2012,
c) realizaci úsporných opatření na osvětlení památek v obci – zrušení nasvětlení budovy
OÚ a zrušení nasvětlení ostatních památek po 24 hodině do ranních hodin dle nabídky
firmy Vlastimil Zelenka, Nový Jičín,
d) výběr dodavatele na zpracování pasportu veřejného osvětlení v obci Hodslavice firmu
Profiprojekt s.r.o., Paskov dle nabídky z 26.10.2012,
e) směrnici č. 7/2012 o používání referenčního motorového vozidla s platností od
1.11.2012.

II. Rada obce s o u h l a s í
a) s umístěním svodidel na parcele č. 1796/10 ve vlastnictví obce (u hasičské zbrojnice)
na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava.

III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) místostarostu Martina Reptu zastupováním Obce Hodslavice na valné hromadě
honebního společenstva Straník dne 9.11.2012.

IV. Rada obce b e r e
a) plnění úkolů,

na vědomí

b) námitky p. Jarmily Kudělkové, Hodslavice čp. 37 a schvaluje úhradu nového radiátoru
včetně termoventilu na náklady obce,
c) žádosti p. Michala Duksy, Kopřivnice-Lubina 47 a ing. Miroslava Býmy, Brno,
Poštovská 6f, týkající se nezařazení jejich pozemků do návrhu územního plánu (ÚP)
a postupuje je pořizovateli ÚP k vyřízení a případnému předložení zastupitelstvu obce,
d) výši úhrady 79 794 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v obci na rok 2013,
e) protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě v základní škole,
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f) zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně provedené dne 23.10.2012 a pověřuje velitele jednotky Sboru dobrovolných
hasičů k předložení návrhu na odstranění závad,
g) žádost p. Leony Bartoňové, Hodslavice 442 o výměnu ventilů ústředního topení
v pronajatých nebytových prostorách v Hodslavicích čp. 161 a schvaluje provedení
výměny.

Další jednání rady obce č. 45, 46. 20.11.2012, 4.12.2012 – vždy v 15.30 hodin na OÚ

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

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