U S N E S E N Í
ze 81. zasedání rady obce konané dne 26.5.2014 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) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nakládání
s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ nabídku uchazeče JRK BioWaste
Management s.r.o. s výší nabídkové ceny 1 117 900,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podepsáním kupní smlouvy.
b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo č. 9/2013 ze dne 26.5.2014 s firmou Profi stavební
s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava.
c) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Chodník podél silnice II/483“ se
zadávacími podmínkami dle přílohy č. 1 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a
hodnotící komisi tohoto řízení ve složení:
Člen
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
Martin Repta, místostarosta
Josef Kudělka, stavební technik
Ing. Jaroslav Groman
Ing. Kamil Ondřejík

II.

Náhradník
Ing. Marie Ježková
Ing. Milan Váhala, radní
MVDr. Jiří Křižan, radní
Ing. Helena Tyrajová
Miroslav Frýdl

Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) neobdržení dotace na dětské hřiště za ZŠ z Programu Obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj ČR v roce 2014 a projednání možné realizace projektu na dalším
jednání rady obce,
c) žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. o odkoupení trafostanice DTS NJ_9121
Hodslavice Kacabaja a žádá o předložení návrhu kupní smlouvy a ocenění majetku
soudním znalcem,
d) informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Nový Jičín o chátrajícím objektu DILEKO, výrobní a servisní
družstvo, Nový Jičín,
e) žádost o změnu územního plánu Ing. Milady Česnekové, Žilina, Slovensko,
a postupuje ji zastupitelstvu obce k projednání,
f) nabídku na geoportál firmy Pozgeo s.r.o. Prostějov.

Další jednání rady obce č. 82:

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

17.6.2014 v 15.30 hod. na OÚ

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

