U S N E S E N Í
ze 74. zasedání rady obce konané dne 4.3.2014 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) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice,
příspěvková organizace, za rok 2013,
b) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 Základní školy a Mateřské školy Františka
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, ve výši 177 532,03 Kč a převod
částky 100 000,58 Kč do rezervního fondu a částky 77 531,45 Kč do fondu odměn,
c) dodatek č. 3 ke smlouvě č. HDS11_SOD s firmou DIGIS, spol. s r.o., Moravská
Ostrava,
d) připojení novostavby rodinného domu na parc. č. 667/1 k. ú. Hodslavice na vodovodní
řad obce,
e) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2013 (hydrogeologický průzkum) s firmou
UNIGEO a.s., Ostrava - Hrabová – změna předmětu smlouvy,
f)

vytvoření 8 nových pracovních míst v rámci veřejně-prospěšných prací, dotovaných
úřadem práce a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce, podpisem dohody
s Úřadem práce,

g) žádost ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice, přísp. Organizace, o odpuštění plateb
nájmu a energií za pronájem Společenského domu v r. 2014 v případě akcí pro děti a
mládež a v případě akcí, jejichž výtěžek bude věnován na činnost školy.
II. Rada obce j m e n u j e
a) zástupce za zřizovatele do školské rady p. Pavla Horáka,
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – zajištěním právního rozboru ve věci
vyjádření Jany a Pavla Prouskových k odstranění stavby a jeho předložením na dalším
jednání rady obce,
b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – přípravou podkladů k možnosti získání
dotací na energetické úspory a zateplení obecního úřadu, regeneraci zeleně
v intravilanu obce, na nové průzkumné hydrogeologické vrty a předložením na dalším
jednání rady obce.
IV. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) termín konání a kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
v Hodslavicích: 29.4.2014,

c) přerušení provozu základní školy a mateřské školy z organizačních a provozních
důvodů dne 2.5.2014,
d) odpověď na výzvu k odstranění stavby manželů Jany a Petra Prouskových a opětovnou
žádost o projednání odkoupení části pozemku par. č. 1795/1 a pověřuje starostku obce
vyrozuměním žadatelů o rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci odkupu a předáním
žádosti k projednání na dalším zasedání zastupitelstva obce,
e) žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Hodslavice o rozšíření jimi
užívaných prostor v dřevěné stavbě za Obecním domem a pověřuje Martina Reptu,
místostarostu jednáním s uživateli,
f) žádost rodin Grusmannových a Vopaleckých o obnovení povrchu místní komunikace od
autobusové zastávky na Mořkov směrem na Léchu ke kapličce vedoucí za domem čp.
179 (Brňovjákových) a pověřuje Martina Reptu, místostarostu zajištěním opravy.

Další jednání rady obce č. 75

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

18.3.2014 v 15:30 hod. na OÚ

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

