
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.3/2010 
 

ze dne 17.1. 2011 

 
 

1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, ve kterém nebyly zjištěny žádné závady  

 a nedostatky. 

1.2. Nabídku p. Františka Lysého na odprodej pozemku č.p. 1078 na prameništi. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu jednáním s majitelem pozemku o odkoupení pozemku p.č. 1078 případně jednáním o 

jednorázové újmě za využívání pozemku.  

1.3. Informace k sestavení rozpočtu na rok 2011 

1.4. Informaci o přípravě obecního plesu 

1.5. Zprávu o činnosti Obvodního oddělení PČR v Třešti 

1.6. Informaci Ing. Seborského o činnosti Sdružení pro výstavbu kaple a jejích záměrech. 

 

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.1. Uzavření cenového dodatku č.12 pro rok 2011 s firmou .A.S.A. Dačice s.r.o. na svoz a likvidaci 

komunálního odpadu. 

2.2. Kupní smlouvu s p. Tomášem Sedláčkem na prodej pozemku p.č. 779/1 díl a) o výměře 483 m2 za 

cenu 24.150,- Kč. 

2.3. Rozpočtové opatření č. 4/2010. 

2.4. Poskytnutí příspěvku společnosti Telčské místní dráhy na pořádání akce Parní léto 2011 ve výši 

5000,- Kč 

 

3.   Zastupitelstvo obce vydává:  
 

3.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů 

3.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

3.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

3.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

       

4.   Zastupitelstvo obce stanovuje: 
 

4.1. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na 470,- Kč za osobu na rok 2011. Výše poplatku je součástí 

vyhlášky č. 5/2011.  

 

5.   Zastupitelstvo obce ruší: 
 

5.1. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 o místních poplatcích. 

 

 

 

 

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

Radislav Vokřínek      Ing. Josef Bakaj  

    místostarosta             starosta 

 

 

 

V Hodicích dne  17.1.2011 


