U S N E S E N Í
ze 77. zasedání rady obce konané dne 15.4.2014 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) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na „Nakládání s biologickým odpadem
v obci Hodslavice“ dle vypracované zadávací dokumentace,
b) konání místní výstavy drobného zvířectva za Obecním domem Základní organizaci
Českého svazu chovatelů Hodslavice ve dnech 28. – 29. 6.2014,
c) Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného
odpadu s firmou ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína 194,
d) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku č.1 ke
Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,
a.s., Praha,
e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby, se
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, k výstavbě zařízení distribuční soustavy IP-128015604, Hodslavice, Podešva, zemní kabelové vedení na parc. č. 1794/1 v k.ú.
Hodslavice a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika obce, vypracováním
stanoviska k žádosti o vydání územního souhlasu k samotnému provedení stavby.
f)

Smlouvu umožňující obci Hodslavice zrealizovat opatření „Revitalizace zeleně obce
Hodslavice“ na parc. č. 542 v k.ú. Hodslavice (evang. hřbitov) s Farním sborem
Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích.

g) Smlouvu umožňující obci Hodslavice zrealizovat opatření „Revitalizace zeleně obce
Hodslavice“ na parc. č. 23 a parc.č. 25 v k.ú. Hodslavice (katolický hřbitov)
s Římskokatolickou farností Hodslavice.
II. Rada obce z a m í t á
a) žádost p. Mikulákové, Hodslavice 308, na kompenzaci úbytku vody v domovní studni
S2 na základě posudku hydrogeologa vypracovaného firmou UNIGEO a.s., OstravaHrabová, ze kterého vyplývá, že prováděné průzkumné vrty ani následné jímání
podzemní vody z vrtu HVH2 nebude ovlivňovat hladinu podzemní vody ani vydatnost
jmenované studny.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – poptávkou na studii osazení zpomalovacích
zařízení v obci Hodslavice na silnicích č. I/57 a č. II/483.
IV. Rada obce b e r e

na vědomí

a) sdělení cenové nabídky firmy SmVaK a.s., Šenov u Nového Jičína na náhradní
zásobování pitnou vodou bez možnosti zajištění smluvním vztahem,

b) právní posouzení advokátní kanceláře najaté pojišťovnou DAS k a pověřuje Mgr.
Pavlu Adamcovou, starostku obce, ve věci nepovolené stavby na obecním pozemku
předat podnět místně příslušnému stavebnímu úřadu k řešení dané záležitosti,
c) průběžné plnění úkolů předcházející rady obce,
d) nabídku p. Vlastimila Rýdela, Hodslavice 39, o odprodeji pozemku parc. č. 853/1
a 853/3 ostat. plocha komunikace a předkládá nabídku zastupitelstvu obce
k projednání,
e) program 22. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 24.4.2014,
f) žádost o opakované projednání stížnosti manželů Gerykových a Kudělkových
k vybudovanému dětskému hracímu koutku na dolním konci a předkládá ji
zastupitelstvu obce k projednání,
g) vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu,
k záměru výstavby sociálního bydlení na parc. č. 146 v k. ú. Hodslavice.

Další jednání rady obce č. 78:

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

6.5.2014 v 15:30 hod. na OÚ

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

