Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodice č.24
ze dne 17.12.2009

1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. Informaci o stavu rozpracovanosti stavební akce „ Rekonstrukce návesního rybníka“ a „Prodloužení
kanalizace stoky A III v ulici Čenkovská“.
1.2. Informaci o pořízení studie na stavební úpravy mateřské školy.
1.3. Plán investičních a neinvestičních akcí týkajících se rozpočtu roku 2009.

2.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. Rozpočtové provizorium na rok 2010 do doby přijetí řádného rozpočtu ve výši 1/12 výdajů roku
2009 měsíčně . Mimo běžné výdaje mohou být realizovány pouze akce, které byly součástí
rozpočtu na rok 2009 a nebyly dokončeny do 31.12.2009 ( revitalizace Návesního rybníka,
kanalizace stoka AIII v ulici Čenkovská)
2.2. Rozpočtovou změnu č. 5/2009 ( viz.příloha)
2.3. Seznam pozemků, které jsou ve smyslu zákona 114/1992 Sb. veřejně přístupnými účelovými
komunikacemi, stezkami a pěšinami ve správním obvodu obce Hodice ( viz. příloha č.1)
2.4. Seznam pozemků, které jsou ve smyslu zákona 114/1992 Sb. vhodné k náhradní výsadbě ve
správním obvodu obce Hodice. (viz. příloha č.2)
2.5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. p.č. 2736/5 s firmou E.ON Distribuce na
vybudování kabelové přípojky NN k parcele p. Michala Roláka za jednorázovou úplatu 700,- Kč.
2.6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. p.č. 2744 s firmou
Jihomoravská plynárenská , a.s. na vybudování plynovodní STL přípojky k RD p. Petra Kacetla, na
parcele č. st. 147/2 za jednorázovou úplatu 100,- Kč.
2.7. Uzavření kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku p.č. 779/2 o výměře 1200 m2 p. Tomášovi
Sedláčkovi za cenu 52.500,- Kč.
2.8. Poskytnutí finančního daru Společnosti telčské místní dráhy ve výši 5.000,- Kč za účelem pořádání
jízd parního vlaku v létě 2010.
2.9. Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami ve Stonařově ve výši 100 Kč na jednoho
člena z naší obce, tj. 1600,- Kč.

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

V Hodicích dne 17.12.2009

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

