Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích č.4/2011
ze dne 23.3. 2011
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. Informaci o jednání s p. Františkem Lysým o případném odprodeji nebo finanční náhradě za užívání pozemku
č.p. 1078 na prameništi.
1.2. Informaci o přípravě investičních akcí a oprav v roce 2011 ( zateplení KD, výměna oken ve škole, zastávka)
1.3. Informaci o ukončení pracovního poměru s paní Lysou ( vedení knihovny a kroniky) a zajištění provozu od
1.4.2011.
1.4. Informaci o možnosti vydání stolního kalendáře na rok 2012 a pověřuje starostu zajištěním cenové nabídky.
1.5. Informaci o připravovaných kulturních akcích.

2.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 ve výši 8.952.937,- korun.
2.2. Rozpočtový výhled obce na roky 2012-2014.
2.3. Podání společné žádosti Obec Hodice a majitelů zemědělské půdy v k.ú. Hodice Pozemkovému
úřadu Mze o provedení komplexních pozemkových úprav na k.ú. Hodice.
2.4. Přidělení bytu č.5 v obecní bytovce č.p. 103 po p. Michalu Rolákovi p. Janu Biskupovi.
2.5. Přidělení bytu č.4 po p. Andree Saleh stávajícímu nájemníkovi p. Janu Šlosrovi.
2.6. Podání žádosti PF ČR k převodu pozemku p.č. 154/5 a 2367/4 do majetku obce Hodice.
2.7. Poskytnutí příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Stonařov ve výši 1.500,Kč na jejich činnost v rámci činnosti 15 členů organizace z obce Hodice.
2.8. Účelový příspěvek SDH Hodice na výrobu velkokapacitního stanu ve výši nákladů na materiál dle
předložených dokladů, nejvýše však 30 tis. Kč.

3.

Zastupitelstvo obce projednalo:
3.1. Závěrečný účet obce za rok 2010 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
3.2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, ve které nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.

4.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
4.1. Finanční výbor zastupitelstva provedením veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci obce
Základní a mateřská škola Hodice.
4.2. Starostu obce prováděním změn rozpočtu v případě příjmů do neomezené výše, v případě výdajů do
500 tis. Kč. Veškeré provedené změny v rozpočtu musí být projednány v zastupitelstvu na jeho
nejbližším zasedání.

5.

Zastupitelstvo obce zamítá:
5.1. Žádost ZD Hodice o odprodej pozemku p.č. 2742/3 z majetku Obce Hodice do majetku ZD Hodice.
Zároveň pověřuje starostu obce jednáním se ZD Hodice o umožnění opravy plochy na náklady ZD.

6.

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
6.1. Šestý ročník soutěže O nejhezčí okno, balkon, předzahrádku. Organizací pověřuje předsedkyni
kulturní komise obce Mgr. Blanku Pařilovou.

……………………………..
Radislav Vokřínek
místostarosta
V Hodicích dne 23.3.2011

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

