U S N E S E N Í
ze 70. zasedání rady obce konané dne 10. 12. 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) rámcovou kupní smlouvu mezi Obcí Sedlnice a Obcí Hodslavice na zajištění úkonů
spojených s výrobou a zpracováním internetového vysílání zpravodajství obce
Hodslavice,
b) smlouvu s akciovou společností ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína o ukládání
odpadů na skládce Životice,
c) smlouvu s firmou ELEKTROWIN a s. Praha o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení,
d) Cimbálovce TROJAČKA Hodslavice bezplatné zapůjčení sálu na akci i pro děti
a mládež – posezení u cimbálu konané dne 29.11.2013,
e) finanční dar ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu
odbornému učilišti Kopřivnice na zajištění svozu žáků 8. tříd a propagaci akce
„Řemeslo má zlaté dno“ zveřejněním v hodslavském zpravodaji.
f) smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. NJ-26613-57-Ku s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro stavbu „Osvětlení přechodu pro chodce
v obci Hodslavice u ZŠ Františka Palackého“.

II. Rada p o v ě ř u j e
a) investiční komisi, aby ve spolupráci s finančním výborem v lednu 2014 projednala
investice obce na rok 2014.

III. Rada obce b e r e

na vědomí

a) splnění úkolů RO č. 68, (RO č. 69 bez úkolu),
b) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybudování dětského
hřiště,
c) žádost paní Hany Křenkové, Hodslavice 551, o navrácení nemovitosti a pověřuje
Josefa Kudělku, stavebního technika zajištěním podkladů pro radu obce k posouzení a
informováním žadatelky,
d) žádost p. Petra Prouska, Hodslavice 36, o posouzení možnosti prodeje nebo užívání
formou dlouhodobého pronájmu části pozemku 1795/1 cca 16 m2 a pověřuje Josefa
Kudělku, stavebního technika, přípravou podkladů pro radu obce k posouzení,

e) žádost pana Pavla Konopáče, Mořkov, Květná 684, o vydání souhlasu s provedením
odvodnění stavby a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika, stanovením
podmínek pro odvodnění a předložením na další jednání rady obce ke schválení.

Další jednání rady obce č. 71: 30. 12. 2013 v 15:00 hod. na OÚ

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

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

