U S N E S E N Í
z 51. zasedání rady obce konané dne 5.3.2013 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) firmu STEMON Holding s.r.o., Ostrava k zajištění výkonu inženýrské a investorské
činnosti a koordinace BOZP při realizaci staveb „Energetické úspory MŠ Hodslavice“
a „ZŠ Hodslavice – rekonstrukce sociálního zařízení“,
b) zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Energetické úspory MŠ
Hodslavice“ a obeslání pěti firem výzvou na podání cenové nabídky akce „Energetické
úspory MŠ Hodslavice“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve
složení:
Člen
Náhradník
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
MVDr. Jiří Křižan
Martin Repta, místostarosta
Ing. Milan Váhala
Ing. Ivo Štefek, TDI
Ing. Jitka Štefková
Miroslav Frýdl
Petr Hub
Josef Kudělka, stavební technik
Ing. Kamil Ondřejík
Ing. Miroslav Šimůnek, projektant
Petra Sladkovská
c) smlouvu na provedení investorské činnosti - podání žádosti o dotaci, provedení
výběrového řízení na dodavatele stavby a administraci projektu Energetické úspory ZŠ
Hodslavice s firmou D. P. R. Management s.r.o. Horní Tošanovice,
d) záměr vypsání veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ a zveřejnění
odůvodnění VZ na profilu zadavatele,
e) navýšení počtu pracovních míst na veřejně prospěšné práce pro Obec Hodslavice o 5
míst a podepsání nové smlouvy s ÚP v Novém Jičíně na dobu 1 roku,
f) bezplatné poskytnutí prostor budovy obecního úřadu a společenské místnosti hasičské
zbrojnice pro spolky obce na členské schůze a valné hromady,
g) pořízení a instalaci zařízení na hlídání vody ve vodojemu přes GSM komunikátor dle
nabídky
h) napojení nového rodinného domu na parc. č. 55/1 na vodovod v majetku obce na
náklady žadatele,
i) uzavření smlouvy na zřízení a vedení účtu obce s Českou národní bankou.

II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – předložením návrhu zásad tvorby a využití
Fondu financování a obnovy vodovodu – „skupinový vodovod Hodslavice – Straník“
Městu Nový Jičín k dopracování,

b) Martina Reptu, místostarostu - projednáním výzvy Ing. Rostislava Holáně, ohledně
obcí využívaných částí jeho pozemků (parc.č.1118/4, 1794/13, 1145),
c) komisi pro životní prostředí - vypracováním návrhu variant zavedení úlev z místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ke zvýhodnění ekologického chování poplatníků.

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Hodslavicích 17.4.2013
c) oznámení o výši plnění škodní události, ke které došlo 22.6.2012.

Další jednání rady obce č. 52: 19.3.2013 na OÚ

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

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

