
U  S  N  E  S  E  N  Í 
z 53 zasedání rady obce konané dne 9.4.2013 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) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Energetické úspory MŠ Hodslavice“ nabídku uchazeče KAHIM stavby s.r.o.,  
IČ 285 65 746, 742 35 Odry, Marxova 569/20, s výší celkové nabídkové ceny 
2 637 312,18 Kč vč. DPH,  

 

b) nový ceník inzerce ve Zpravodaji včetně úlev dle přílohy č.1, s platností od 10.4.2013, 
 

c) výměnu vadného radiátoru a WC v ordinaci dětského lékaře a pověřuje místostarostu 
vyřešením žádosti, 
 

d) výměnu vadného WC v obecním bytě ve zdravotním středisku na žádost p. Merendové 
a pověřuje řešením místostarostu, 
 

e) nabídku p. Františka Rumla z Kunína o pronájem veřejného prostranství v době pouti, 
 

f) pořádání výstavy domácího zvířectva v prostorách za Obecním domem Základní 
organizaci chovatelů Hodslavice ve dnech 8. – 9.6.2013, 
 

g) 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 2013.  

 
 
 
 
 
 

II. Rada obce   v y l u č u j e   
a) uchazeče FABRIKO MORAVA, s.r.o., IČ: 286 32 761, Životice u Nového Jičína 207, 

742 72  Mořkov z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Energetické úspory MŠ Hodslavice“. 

 
 

 

  

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů, 

 

b) doplnění podkladů pro návrh zadání nového územního plánu dle požadavků 
zpracovatele, 
 

c) Záznam o posouzení a hodnocení nabídek vypracovaný hodnotící komisí veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Energetické úspory MŠ Hodslavice“, 
 

d) uhrazení vzniklých škod ing. Karlem Zubkem v důsledku chybného energetického 
auditu, 
 

 

e) stanovisko obce k prodeji pozemků bývalé železniční trati Svazku obcí Cyklostezka, 
 

 

f) žádost paní Larišové o montáž mříže na okno v pronajatých prostorách Obecního 
domu čp. 161 (kadeřnictví) a pověřuje místostarostu řešením žádosti, 
 

g) nákup plynového kotle na ZŠ a MŠ Hodslavice v ceně 119 003,50 Kč dle schváleného 
rozpočtu z prostředků investičního fondu ZŠ, 



 

h) žádost o připojení novostavby p. Hrubého na parc. č. 950/2 v k.ú. Hodslavice na 
obecní vodovod a pověřuje stavebního technika zjištěním stavu a stanovením 
podmínek připojení. 

 
 
 
 

 

Další jednání rady obce č. 54:  16.4.013 v 15:30 hod. na OÚ   
 
 
 
 
 

................................................   ........................................... 
              starostka obce            místostarosta 
 


