U S N E S E N Í
z 72. zasedání rady obce konané dne 21. 1. 2014 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) finanční dar ve výši 7 000 Kč Cimbálové muzice Trojačka na činnost v r. 2013,
b) dohodu o umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací v obci Hodslavice na rok 2014,
c) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvková
organizace na rok 2014,
d) finanční dar ve výši 2 000 Kč Centru pro zdravotně postižené MSK o.p.s. Ostrava, detašované
pracoviště Nový Jičín – Občanská poradna Nový Jičín na poskytování sociálních služeb,
e) pojistnou smlouvu – sdružené pojištění souboru vozidel s Českou pojišťovnou a.s. Praha,
f) připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ u příležitosti připomenutí 55. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu - dne 10. 3. 2014,
g) žádost paní Ing. Kamily Grešákové - Kotalové o bezplatný pronájem společenského domu
a osvobození od povinnosti uhradit spotřebu energie za akci „Vánoční rozjímání“ konanou dne
29.12.2013.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžně plnění úkolů předešlých rad obce,
b) nabídku firmy 4M Rožnov pod Radhoštěm na výstavbu metropolitní optické sítě a její
provozování v obci a předkládá zastupitelstvu obce s doporučením k využití,
c) žádost pana Zdeňka Kudělky, Hodslavice čp. 37, o sjednání nápravy a pověřuje stavebního
technika řešením žádosti,
d) vyjádření správce toku Zrzávky Lesy ČR s.p. Frýdek-Místek a pověřuje stavebního technika
řešením žádosti p. Martiny Hubrové, Hodslavice čp. 142, a předložením odhadu nákladů
a postupu opravy vyústění kanalizace v korytě potoka na dalším jednání rady obce,
e) nabídku výstavby podporovaných bytů v obci Hodslavice s využitím dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj „Podpora výstavby podporovaných bytů“ na pozemku za nákupním střediskem
a předkládá nabídku k projednání komisi pro investice ke zvážení pro začlenění do plánu
investic na rok 2014,
f) oznámení o vnitrostátní fúzi sloučením družstev JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém
Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně,
g) náklady na ostatní dopravní obslužnost okresu Nový Jičín pro obec Hodslavice na rok 2014 ve
výši 86 649 Kč,
h) žádost p. Mikulákové o prověření a kompenzaci úbytku pitné vody ve vlastním zdroji
v souvislosti s prováděnými geologickými průzkumnými vrty a pověřuje stavebního technika
zjištěním a posouzením změny vydatnosti soukromého zdroje a návrhem řešení k dalšímu
jednání rady obce.

Další jednání rady obce č. 73: 11.2.2014 v 15:30 hod. na OÚ
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....................................
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

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