U S N E S E N Í
ze 66. zasedání rady obce Hodslavice konaného dne 15.10.2013
___________________________________________________________________________
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) smlouvu s firmou REVENGE, a.s. Praha 5 – Stodůlky, provozovna Boskovice na
umístění dvou kontejnerů na textilní odpad,
b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokrytí
mimořádných výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice v částce
99 500 Kč,
c) smlouvu č. 13153903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 3.10.2013 na akci
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“,
d) přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci „Energetické úspory
ZŠ Hodslavice“ ev. č. 13153905,
e) příspěvek ve výši 300 Kč na zápisné dětem hlásícím se ve školním roce 2013/2014 na
Dětskou akademii podnikání a investování (DAPI) při Educe – Střední odborné škole
v Novém Jičíně,
f) vypsání veřejné zakázky menšího rozsahu na výměnu oken, dveří, zateplení severní
stěny a na úpravu vstupu na budově Zdravotního střediska - obeslání minimálně tří
firem,
g) odložení plánovaného termínu zasedání zastupitelstva obce z 24.10.2013 na čtvrtek
28.11.2013 v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici,
h) poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Občanskému sdružení při dětském centru
Kopřivnice na uspořádání přehlídky dramatické, pěvecké a taneční tvorby MOTÝLEK
2013,
i) kupní smlouvu na nákup 9 místného automobilu FIAT, 244, DUCATO 2.8 JDT 15 pro
JSDH Hodslavice,
j) smlouvu s Městem Kojetín „o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ v souvislosti s centralizovaným
zadáním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro Obec
Hodslavice.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce - zajištěním cenových nabídek na zpracování
žádostí o dotaci na investiční akci „Chodník podél silnice II/483 Hodslavice“ do
dalšího zasedání rady obce,
b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce - zasláním výzvy k podání cenové nabídky na
pojištění obecního majetku a rizik minimálně třem pojišťovnám,

c) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce - předložením více variant a dodavatelů
služby na zasílání SMS zpráv obce/obecního úřadu občanům.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu komise pro pro územní rozvoj, plánování a investice:
- projednání nabídky na EPC projekt Řešení úspor elektrické energie od firmy Cautum
s.r.o., Praha,
- možnost úpravy návrhu zadání Územního plánu obce Hodslavice a odložení
schválení na rok 2014,
- projednání nabídky na Přenesenou správu a údržbu veřejného osvětlení v obci
Hodslavice firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Další zasedání rady obce: 29.10.2013 v 17.00 hod.

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

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

