
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodice  č.16 
 

ze dne 12.11. 2008 
 
 
 
 

1.    Zastupitelstvo obce souhlasí : 
 

1.1. S doplněním programu zastupitelstva o tyto body: 
1.1.1. Informace o provedené dílčí kontrole hospodaření za rok 2008 
1.1.2. Rozpočtové opatření č.3/2008 
1.1.3. Vyjádření ZO ke stavbě vysílače firmy VODAFONE 
1.1.4. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce 

 
 
 

2.    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
2.1. Informaci o postupu obce při zjišťování stavu zdrojů pitné vody. 
2.2. Informaci o postupu KSÚS při měření hlukové zátěže v obcích podél komunikací II. a III.třídy a 

přijímání případných protihlukových opatření. 
2.3. Informaci o jednání s DI PČR ve věci snížení rychlosti ze stávající 70 km/hod. na 50 km/hod od 

cihelny  ke KD. 
2.4. Záměr občanského sdružení  „ Sdružení pro rozvoj Hodic“ na realizaci plánu bytové výstavby a 

výstavby občanské vybavenosti ( výstavba nové mateřské školky, bytového domu pro seniory, 
sportovního zázemí a bytové výstavby) v lokalitě Záhumenice. 

2.5. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Na základě výsledků této zprávy 
přijímá zastupitelstvo tyto opatření k nápravě chyb a nedostatků ve zprávě uvedených: 
Zastupitelstvo ukládá starostovi a účetní obce důsledněji provádět rozpočtové změny na základě 
skutečného čerpání rozpočtu obce. 

2.6. Informaci o nákladech na setkání občanů staršího věku. 
2.7. Informaci o připravovaných kulturních akcích pořádaných OÚ. 

  
 
 

 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

 

3.1. Podpis cenové přílohy č.10 pro rok 2009 s firmou ASA Dačice, s.r.o. ke smlouvě na likvidaci 
odpadu. 

3.2. Zvýšení poplatku na likvidaci odpadu pro rok 2009 na cenu 450,- Kč na osobu. 
3.3. Podání žádosti o dotaci k projektu „likvidace bioodpadů v Hodicích“ nákupem domovních 

kompostérů. ZO schvaluje v případě realizace projektu příspěvek od občanů ve výši 300,- Kč za 
jeden kompostér. 

3.4. Podání žádosti  SŽDC na odprodej majetku , budovy zastávky č.p.82, objektu bez č.p. a 
souvisejících pozemků na p.č. 88 a 89 v k.ú. Hodice do majetku obce. Definitivní rozhodnutí o 
nákupu tohoto majetku provede zastupitelstvo obce po stanovení konkrétních podmínek kupní 
smlouvy a stanovení kupní ceny. 

3.5. Rozpočtové opatření č.3/2008 na straně příjmů i výdajů ve výši 219.400,- Kč( viz.příloha) 
3.6. Zakoupení koberce pro účely činnosti RC auto model klubu Hodice v ceně cca 10 tis. Kč. 
3.7. Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami ve Stonařově ve výši 100 Kč na jednoho 

člena z naší obce, tj. 1400,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.   Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 

 
 

4.1. S uzavření smlouvy s firmou COM PLUS v zastoupení firmy VODAFONE na umístění 
telekomunikačního zařízení (stožáru antény) na budovu vodojemu v majetku obce.  V případě, že 
zájemce navrhne umístění vysílače na jiné místo, bude se o jeho umístění dále jednat. 

 

 
5.   Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 

 
5.1. Starostu obce jednat s firmou ASA Dačice o podmínkách vážení vyprodukovaného odpadu. 
5.2. Stavební komisi jednáním o skládce inertního odpadu. 

 
 
 
 
 
 
……………………………..           ……………………………………. 

Radislav Vokřínek      Ing. Josef Bakaj  
    místostarosta              starosta 

 
 
 
 
V Hodicích dne  12.11.2008 


