U S N E S E N Í
ze 79. zasedání rady obce konané dne 6.5.2014 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) povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy Hodslavice na počet
28 dětí ve třídě na dobu neurčitou, dle platné legislativy,
b) zřízení vodovodní přípojky k domu čp. 429 v Hodslavicích a napojení na obecní
vodovod,
c) prodloužení nájmu nebytových prostor ve Společenském domě Salesiánskému hnutí
mládeže (SHM) Hodslavice na 2 roky za účelem dalšího provozování klubovny pro
volnočasové aktivity mládeže ,
d) odpuštění plateb za pronájem sálu a prostor Společenského domu kroužkům pro
mládež, organizovaným SHM Hodslavice,
e) odpuštění úhrady platby za energie při pronájmu sálu ve Společenském
domě na ples konaný dne 22.2.2014 Salesiánskému hnutí Hodslavice a ponechává
úhradu paušálu 500 Kč.
II. Rada obce j m e n u j e
a) komisi pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nakládání
s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ ve složení:
Mgr. Pavla Adamcová, Martin Repta, Ing. Milan Váhala, Ing. Marie Ježková,
Miroslav Frýdl.
Náhradníci: MVDr. Jiří Křižan, Ing. Kamil Ondřejík, Josef Kudělka, Petr Hub,
Zdenek Plešek.
.

III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika – zjištěním podmínek k realizaci opatření pro
zvýšení bezpečnosti chodců v úseku od Společenského domu ke křižovatce na
Mořkov do příští rady obce.
IV. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost Salesiánského hnutí Hodslavice o zvýšení bezpečnosti chodců v úseku od
Společenského domu ke křižovatce na Mořkov umístěním dopravních značek
„Zvýšený pohyb chodců“,
c) žádost Salesiánského hnutí Hodslavice o prominutí plateb za energie a teplo pro
klubovnu a přizývá p. Františka Hasalíka na další jednání rady obce.
Další jednání rady obce č. 80:

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

15.5.2014 v 16 hod. na OÚ

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

