
Příloha usnesení č. 12/2008 ze dne 7.2.2008 
 

Pracovní návrh usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodice č.10  
     ze dne 18.12. 2007  
 
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
 

 1.1. Informaci o hospodaření obce v obecních lesích.  
 1.2. Informaci o hospodaření a provozu základní školy  
 1.3. Informaci o hospodaření a provozu mateřské školy.  

 
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje:  
 

 2.1. Výši místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2008 ve výši 430 Kč.  
 2.2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Třešť ve věci projednávání přestupků ve správním 

obvodu obce Hodice dle předloženého návrhu.  
 2.3. Rozpočtové provizorium na rok 2008 do doby přijetí řádného rozpočtu ve výši 1/12 výdajů roku 

2007 měsíčně .  
 2.4. Zplnomocnění starosty na schvalování změn rozpočtu v případě příjmů do neomezené výše, v 

případě výdajů do 500 tis. Kč. Veškeré provedené změny v rozpočtu musí být oznámeny zastupitelstvu 
na jeho nejbližším zasedání.  

 2.5. Účetní směrnici č. 1/2008 z důvodu legislativních změn.  
 2.6. Rozpočtovou změnu č. 7/2007 (viz.příloha).  
 2.7. Finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s.,, ZO Stonařov ve výši 

3900,- Kč.  
 

 3. Zastupitelstvo obce souhlasí:  
 

 3.1. S uzavřením cenového dodatku smlouvy s firmou ASA Dačice pro rok 2008 dle předloženého 
návrhu.  

 3.2. S omezením pronájmu kulturního domu pro pořádání veřejných tanečních zábav pro jiné subjekty, 
než místní společenské organizace. Těmto subjektům se nebude kulturní dům pro účely pořádání 
veřejných tanečních zábav pronajímat.  

 
 4. Zastupitelstvo obce projednalo:  
 

 4.1. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. K projednanému zápisu o 
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření zastupitelstvo přijalo tato opatření:  

• Provádět v případě potřeby četnější rozpočtová opatření k hospodaření z rozpočtem obce.  
• Zaúčtovat nákup a prodej pozemků s datem vkladu práva 19.9.2007 do KN ( již provedeno).  
• Provádět vyúčtování pracovních cest ve lhůtách stanovených ZP.  
  
 4.2. Žádost společnosti ENERGY21 a.s., IČO 27865789 se sídlem Praha 3, Žižkov o výstavbu 

fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně obce Hodice. Zastupitelstvo tímto vyslovuje předběžný 
souhlas se záměrem této společnosti vybudovat a provozovat fotovoltaickou elektrárnu v k.ú. Hodice. 
Toto usnesení slouží výhradně pro potřeby společnosti ENERGY21 k žádosti pro vznik rezervace 
kapacit DS společnosti E.ON Distribuce a..s. a ČEZ Distribuce,a.s. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
obce se stavbou FVE ve stavebním řízení a může být kdykoli zastupitelstvem obce bez udání důvodu 
zrušen.  

 
 5. Zastupitelstvo obce jmenuje:  

  
 5.1. Inventarizační komisi pro provedení ročních inventur majetku obce s tímto obsazením:  
  Předseda inventarizační komise: Ladislav Pařil, Členové: Petr Novotný, Jiří Hink  

 
 
 ……………………………..      …………………………………….  
      Radislav Vokřínek        Ing. Josef Bakaj  
        místostarosta             starosta  
 
 
V Hodicích dne 18.12.2007 


