
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.2/2010 
 

ze dne 25.11. 2010 

 

 

 
1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
1.1. Provádění blahopřání starším občanům v roce 2011 v termínech, kdy se občan dožije věku 70,75,80 

let a následující každý rok života.  
1.2. Záměr p. Sedláčka k odkoupení části pozemku 779/1 o výměře cca 450 m2 za účelem rozšíření 

plochy výrobního areálu. 
1.3.  Zprávu o přípravě kulturních akcí (rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, obecní ples).  
1.4. Informaci o získání dotace na vybudování malého venkovského muzea železnice tratě Kostelec – 

Slavonice. 
 

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.1. Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád je přílohou tohoto usnesení. 
2.2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, místostarostovi, předsedům komisí a výborů a členům 

kulturní komise zastupitelstva dle materiálu, který je přílohou tohoto usnesení. 
2.3. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny školské rady při Základní a mateřské škole v Hodicích , na jehož 

základě se zvyšuje počet členů ŠR ze 6 na 9. 
2.4. Rozpočtové opatření č. 3/2010 ( viz. příloha) 
2.5. Rozpočtové provizorium na rok 2011 do doby přijetí řádného rozpočtu ve výši 1/12 výdajů roku 

2010 měsíčně.  
2.6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  s fy. EON z důvodu umístění 

zařízení fy. EON ( sloupu) na pozemek p.č. 141 a PK 2744 dle předloženého materiálu. 
2.7. Podání žádosti PF ČR k převodu pozemku p.č. 2756/4 do majetku obce Hodice.   
2.8. Uzavření kupní smlouvy se s.p. Povodí Moravy na odkup pozemků p.č. 2777/4 o výměře 45m2, p.č. 

2777/3 o výměře 50 m2 a p.č. 332/2 o výměře 42 m2 do majetku obce Hodice za cenu 13.700,- Kč 
za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. 

 
 

3.   Zastupitelstvo obce zřizuje výbory a komise zastupitelstva a volí jejich členy takto:  
 

3.1. Finanční výbor zastupitelstva s tímto obsazením: 
   Předseda výboru: Ing. Miroslava Štěpánková 
   Členové výboru: Ing. Aleš Kodys,  Bc. Jiří Hink 
 

3.2. Kontrolní  výbor zastupitelstva s tímto obsazením: 
   Předseda výboru: Ladislav Pařil 
   Členové výboru: Bc. Jiří Hink, Petr Novotný 
 

3.3. Stavební komisi zastupitelstva s tímto obsazením: 
   Předseda komise: Petr Novotný 
   Členové komise: Ladislav Pařil, Luboš Novotný 
 

3.4. Kulturní komisi zastupitelstva s tímto obsazením: 
   Předseda komise: Mgr. Blanka Pařilová 
   Členové komise: Ing. Aleš Kodys,  Ing. Miroslava Štěpánková 
 



 
 
 
 
 
 
4.   Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
4.1. Starostu obce Ing. Bakaje zastupováním obce Hodice v Mikroregionu Třešťsko, Mikroregionu 

Telčsko, MAS Telčsko, Svazku obcí železnice Kostelec – Slavonice a případně v dalších 
dobrovolných svazcích a sdruženích, ve kterých je Obec Hodice členem. 

4.2. Členy kontrolního výboru zastupitelstva provedením ročních inventur majetku obce k 31. 12. 2010. 
    

 
5.   Zastupitelstvo obce jmenuje: 

 

5.1. Členem školské rady za zřizovatele Základní a Mateřské školy v Hodicích  p. Petra 
Novotného a potvrzuje ve funkci člena školské rady Bc. Jiřího Hinka a Ing. Miroslavu 
Štěpánkovou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..           ……………………………………. 
Radislav Vokřínek      Ing. Josef Bakaj  
    místostarosta             starosta 

 
 
 
V Hodicích dne  25.11.2010 


