U S N E S E N Í
z 57. zasedání rady obce konané dne 11.6.2013 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) výběr nejvhodnější nabídky k poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ od České spořitelny a.s. a pověřuje starostku obce
jednáním s Českou spořitelnou, a.s. k dopracování úvěrové smlouvy,
b) finanční dar ve výši 8 400 Kč na účet veřejné sbírky 34983498/0300 Nadace Adra na
pomoc lidem postiženým povodní (dobrovolné vstupné ze Dne obce),
c) finanční dar obcím postiženým povodněmi:
ve výši 20 000 Kč Městu Neratovice,
ve výši 20 000 Kč Městu Klecany,
d) subjekt Fotbalový klub Hodslavice k uzavření smlouvy o reklamě s firmou ASOMPO, a.s.,
e) program 17. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 20.6.2013,
f) pravidla registrace diskutujících na diskusním fóru (žadatel uvede jméno, příjmení a adresu,
na kterou mu budou písemně doručeny přístupové údaje) a pověřuje starostku obce
zajištěním zavedení pravidel,
g) stanovisko k žádosti p. Pavla Konopáče z Mořkova ze dne 6.6.2013 k prodloužení místní
komunikace a rozšíření vodovodního řadu na náklady žadatele,
h) ocenění p. Jana Turka, Hodslavice 107, za dlouholetou obětavou práci ve Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice u příležitosti 130. výročí založení SDH Hodslavice,
i) aktuální odpisový plán Základní a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice,
příspěvkové organizace.

II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika úpravou značení místní komunikace č. 45c a 47c,
označením místní komunikace značkou „B4“ – zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t,

III. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů,
b) informace SD Jednoty k užívání místní komunikace a pronájem veřejných ploch
k parkování služebních vozidel,
c) provedení průzkumu domácího kompostování a zájmu občan o zapojení se do projektu
a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životního prostředí na projekt domácího kompostování,

d) žádost manželů Zdeňka a Jany Gerykových, Hodslavice 235 o změnu územního plánu
a předkládá zastupitelstvu obce k projednání,
e) žádost p. Evy Hubové, Hodslavice 460, o změnu územního plánu na parc. č. 324 v k..ú.
Hodslavice a předkládá zastupitelstvu obce k projednání.
Další jednání rady obce č. 58: 9.7.2013 v 15:30 hod. na OÚ

....................................
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

.....................
Martin Repta
místostarosta

