U S N E S E N Í
ze 73. zasedání rady obce konané dne 11.2.2014 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) výzvu k odstranění nepovolené stavby p. Petra Prouska, Hodslavice čp. 36 na obecním
pozemku
a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce zasláním výzvy
s podmínkami stanovenými stavebním technikem,
b) zpevnění břehu u vyústění kanalizace z Léchy do vodního toku Zrzávka dle dohody se
správcem toku Lesy ČR, st. p., Frýdek-Místek na žádost p. Hubrové, Hodslavice čp. 142,
s realizací v jarních měsících,
c) výši příspěvků a darů spolkům a sdružením v obci dle přílohy č. 1 s podmínkou
čerpání a vyúčtování nejpozději do 31.10.2014,
d) řešení problematiky podomního prodeje v obci formou prevence – upozornění ve
zpravodaji, vzdělávání občanů ve spotřebitelské gramotnosti, zvyšování právního povědomí
formou besed a přednášek,
e) pronájem bytu 3+1 v Hodslavicích čp. 102 p. Kristýně Vychodilové, Hodslavice čp. 102,
na dobu určitou 1 rok dle stanovených podmínek,
f)

smlouvu o poskytnutí daňového a účetního poradenství s Ing. Jiřím Turoňem, Palackého
689/2, Havířov, daňovým poradcem,

g) finanční dar ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci Domov DUHA Nový Jičín,
Hřbitovní ul., kde je umístěno 5 seniorů z Hodslavic,
h) zveřejnění konání 6. setkání handicapovaných děti a mládeže z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje dne 6.9.2014 ve zpravodaji č. 7-8/2014 na žádost předsedy Fondu
PhDr. Mgr. Vítězslava Černocha.

II. Rada obce z a m í t á
a) žádost p. Dominiky Bartoňové, Hodslavice čp. 543, o ukončení nájemní smlouvy
k bytu v Hodslavicích čp. 102 dohodou ke dni 11.2.2014. Nájem bude ukončen dle smlouvy
dne 28.2.2014,
b) žádost p. Alexandra Vizváry z Horní Suché a Tomáše Srby z Nového Jičína o pronájem
pozemku ve vlastnictví Obce Hodslavice – parkoviště u Kacabaje dne 13. a 14.6.2014 na
hudební produkci elektronické hudby.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – zajistit informace ke zchátralé nemovitosti poblíž
hospody na dolním konci od likvidátora družstva Dileko (poslední vlastník nemovitosti).
IV. Rada obce b e r e

na vědomí

a) informace k žádosti Petra Prouska, Hodslavice čp. 36, o odprodej nebo pronájem části
obecního pozemku p.č. 1795/1 o výměře cca 16 m2 , zamítá pronájem části pozemku a

předkládá zastupitelstvu obce žádost o odprodej k posouzení na vypsání nebo nevypsání
záměru prodeje části pozemku,
b) průběžné plnění úkolů předcházejích rad obce,
c) nabídku firmy DARUMA spol. s r.o., Plzeň, na prezentaci obce na infopanelech, pověřuje
starostku zajistit propagaci obce formou informační brožury umístěné v infocentrech v okolí
obce,
d) program zasedání zastupitelstva obce 20.2.2014,
e) nabídku Akademie o. p. s. Brno v rámci operačního programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ s 0 % spoluúčastí
obce a předkládá zastupitelstvu obce k projednání možného zapojení se.

Další jednání rady obce č. 73:

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

4.3.2014 v 15:30 hod. na OÚ

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

