U S N E S E N Í
z 56. zasedání rady obce konané dne 27.5.2013 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) vypsání veřejné zakázky na dodavatele úvěru na spolufinancování
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ dle stanovených podmínek,

projektu

b) odložení instalace dětských herních prvků v prostoru za nákupním střediskem na rok
2014,
c) nákup energií přes e-aukce a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou zajištěním
dodavatele služby, dle nejvýhodnější nabídky,
d) spolufinancování instalace hracích prvků a odpadkového koše na novém dětském hřišti na
dolním konci obce a pověřuje Martina Reptu, místostarostu vyřešením žádosti žáků 9. třídy
základní školy zapojených do projektu Extra třída,
e) finanční spoluúčast Obce Hodslavice na organizaci turnaje „Memoriál otce Jana Bittnera“
ve výši 4 000 Kč,
f) umístění mysliveckých zařízení (kazatelen) na parcelách č. 1541/34, 1542/7 a 1528/3 v k.ú.
obce Hodslavice.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) informace Jednoty, s.d. o objektu nákupního střediska v Hodslavicích a pověřuje Josefa
Kudělku, stav. technika OÚ jednáním se žadatelem ohledně využívání místních
komunikací a případnou úpravu značení místní komunikace,
c) zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice Mgr. Martiny Holubové
o plnění koncepce rozvoje školy a prodloužení funkčního období ředitelky na 6 let dle
zákona č. 472/2011 Sb.,
d) dohodu o bezúplatném užívání školního hřiště mezi ZŠ a MŠ Františka Palackého
Hodslavice a tenisovým klubem TC Hodslavice,
e) žádosti občanů (Fitcraft s.r.o. Starý Jičín, Ing. Stanislav Bartoň, Ing. Břetislav Gelnar)
o změnu využití pozemků do územního plánu,
f) žádost občanů Milana Turka, Ladislava Kováříka a Věry Mičkové o opravu silnice č.
II/483 a pověřuje Martina Reptu, místostarostu vyřešením žádosti,
g)

žádost FK Hodslavice o opravu sociálního zařízení a pověřuje Martina Reptu,
místostarostu vyřízením žádosti.

Další jednání rady obce č. 57:

11.6.2013 v 15:30 hod. na OÚ

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

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