Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích č.10/2012
ze dne 29.2. 2012
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. Informaci o zákonu č. 472/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
doporučuje starostovi obce jmenovat Mgr. Dagmar Marešovou ředitelkou Základní školy a
Mateřské školy v Hodicích na další funkční období bez vyhlášení konkursu.
1.2. Informaci o vyúčtování Obecního plesu.
1.3. Informaci o podaných žádostech na MV ČR a HZS v Jihlavě o bezúplatný převod vozidla pro účely
Obce Hodice a SDH Hodice.

2.

Zastupitelstvo projednalo:
2.1. Zprávu o hospodaření obce za rok 2011.
2.2. Žádost o prodloužení pronájmu návesního rybníka. O žádosti nebylo rozhodnuto.

3.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
3.1. Uzavření Darovací smlouvy z vlastnictví Obce Hodice do vlastnictví Kraje Vysočina týkající se
2
pozemku par. č. 2773/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 36 m odděleného dle GPL č. 301328/2011 v k. ú. a obci Hodice.
3.2. Smlouvu o výpůjčce pro projekt „Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém ORP
Jihlava“.
3.3. Uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Hodice a obdarovaným Místní akční skupinou v Telči o
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na provoz kanceláře MAS v Telči.
3.4. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 ve výši 8.053.600,- korun.
3.5. Rozpočtový výhled obce na roky 2013-2015.
3.6. Návrh na vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy
v Hodicích za rok 2011 ve výši 9.803,18 Kč.
3.7. Přidělení bytu č.3 v obecní bytovce č.p. 103 po panu Lubošovi Mikešovi panu Františku Nešporovi
z Třeště.
3.8. Přidělení bytu č. 13 po p. Jiřině Tušerové výměnou za větší byt p. Dušanu Gregorovi a Marii
Gregorové.
3.9. Finanční odměnu starostovi obce ve výši jednoho měsíčního platu poskytnutou formou finančního
daru v souvislosti s výkonem funkce starosty.

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

V Hodicích dne 29.2. 2012

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

