U S N E S E N Í
ze 88. zasedání rady obce konané dne 4.8.2014 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) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Územní plán obce Hodslavice“ od ing. arch.
Helgy Kozelské Bencúrové, Atelier Koben, Ostrava za 243 200 Kč bez DPH
a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou podpisem smlouvy o dílo,
b) smlouvu s manžely Lubomírem a Jitkou Davidovými, Hodslavice čp. 429 o zřízení
práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(vodovodní přípojky pro jejich rodinný dům) na pozemku parc. č. 1393/1 v majetku
Obce Hodslavice,
c) provedení průzkumu cen pro realizaci projektu „Hodslavice vrt HVH3 – posilový
zdroj vody pro obec“ a pověřuje starostku obce předložením výsledků na dalším
jednání rady.

II. Rada obce b e r e

na vědomí

a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost manželů Vyčichlových, Hodslavice čp. 545 o přemístění
kontejneru na
bioodpad na stanoviště u kuželny a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou
informováním žadatelů o řešení jejich žádosti,
c) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu Životního prostředí na projekt „Hodslavice vrt HVH3 – posilový zdroj vody
pro obec“,
d) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu Životního prostředí na projekt „Energetické úspory OÚ Hodslavice“,
e) odpověď a vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostředí
o údajné výstavbě spalovny, informaci o činnosti firmy HEDVIGA, BIOENERGY –
VOP CZ, s.p. v areálu Vojenského opravárenského podniku Bludovice a pověřuje
komisi životního prostředí při Obci Hodslavice o monitorování situace a podání
zprávy radě obce.
Další jednání rady obce č. 89:

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

26.8.2014 v 15.30 hod. na OÚ

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

