Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodice č.22
ze dne 9.9.2009

1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. Informaci o zahájení akce „Oprava mostu Janovského rybníka“ a stav přípravy na akci „ Oprava
návesního rybníka“ a prodloužení kanalizace v lokalitě Otavnice.
1.2. Závěrečný účet Svazku obcí železnice Kostelec – Slavonice za rok 2008.
1.3. Informaci o záměru vybudování malého vesnického Muzea železnice Kostelec – Slavonice na
hodickém nádraží.
1.4. Informaci o výsledku vyhlášené veřejné sbírky ve prospěch obce postižené povodní Kobylá nad
Vidnavkou.

2.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. Záměr prodeje části parcely č. 779 o výměře cca 1200 m2 dle žádosti p. Sedláčka k vybudování
manipulační plochy a provozovny tesařství. Plocha je určena územním plánem obce k zastavění
stavbou pro průmysl a podnikání.
2.2. Poskytnutí nepeněžitého sponzorského daru Motoklubu Hodice na pořádání Vepřových hodů
v Hodicích ve formě osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství , bezplatného
pronájmu sociálního zařízení KD a bezplatného poskytnutí el. proudu.
2.3. Uzavření smlouvy na nákup pozemků určených územním plánem a zastavovací studií k zastavění
stavbami občanské vybavenosti p.č. PK 95/1 o výměře 3576 m2 za cenu 129.113,- Kč, p.č. PK 96
o výměře 432 m2 za cenu 15.598,- Kč, p.č. PK 97 o výměře 5.133 m2 za cenu 185.329,- Kč a p.č.
PK 98 o výměře 324 m2 za cenu 11.698,- Kč od manželů Marečkových. Dále uzavření smlouvy na
nákup pozemků za stejným účelem p.č. PK 93 o výměře 10.030 m2 ze cenu 342.028,- Kč a p.č. PK
94 o výměře 468 m2 za cenu 15.960,- Kč od spoluvlastníků p. Františka Gregora a paní Evy
Tesařové.
2.4. Rozpočtové opatření č.3/2009 ( viz. příloha)
2.5. Poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.500,- Kč OS Babybox pro odložené děti – STATIM na úhradu
nákladů spojených s pořízením a provozem Babyboxu v Jihlavě.
2.6. Úhradu nákladů autobusové dopravy na Dolnorakouskou zemskou výstavu na zájezd
spolupořádaný s Klubem seniorů v Hodicích dne 1.10.2009.

3.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
3.1. Komisi pro přípravu Srazu rodáků v roce 2010 v tomto složení:
Předseda komise – Vokřínek
Členové komise - Bakaj, Lysý, Štěpánková, Novotný, Pařil

4.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :
4.1. Zajistit informace k pojištění odpovědnosti obce při případném úrazu na místních komunikacích
zaviněném špatným stavem komunikací.

……………………………..
Radislav Vokřínek
místostarosta

V Hodicích dne 9.9.2009

…………………………………….
Ing. Josef Bakaj
starosta

