Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích č.19/2013
ze dne 11.9. 2013
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. Informaci o návrhu odborné firmy na zajištění doplňkového zdroje pitné vody pro veřejný vodovod
Hodice.
1.2. Účetní závěrku Mikroregionu Telčsko za rok 2012.
1.3. Závěrečný účet Svazku obcí „železnice Kostelec-Slavonice“ za rok 2012.
1.4. Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2012.

2.

3.

Zastupitelstvo obce projednalo:
2.1. Dopravní situaci v úseku přechodu pro chodce u základní školy. Zastupitelstvo navrhuje jednat
s příslušnými orgány státní správy o umístění vodorovné dopravní značky POZOR DĚTI !
2.2. Zápis do obecní kroniky za rok 2012. Zastupitelstvo stanovuje, že zápis za rok 2012 a zápisy
následující budou pořizovány v elektronické podobě ve dvou vyhotoveních s následným tiskem na
trvanlivý papír a kronika bude opatřena vazbou, jak je stanoveno v zák. 132/2006 Sb.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
3.1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení práva odpovídající věcnému břemenu k zatížení
pozemku p.č. KN 2731/1 v majetku Obce Hodice přípojkou NN k pozemku p. Smrčkové za
jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
3.2. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu k zatížení
pozemku p.č. KN 2766/1 a pozemku p.č. KN 2773/10 v majetku Obce Hodice plynovodní přípojkou
k nemovitosti č.p. 138 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
3.3. Smlouvu o výpůjčce pro projekt „ Digitální povodňový plán a varovný vyrozumívací systém ORP
Jihlava- část 4. Dodávka varovných a vyrozumívacích systémů (siréna)“.
3.4. Zápis do obecní kroniky za rok 2012. Kronika bude pořízena v elektronické podobě s následným
vyhotovením 2 výtisků na trvanlivý papír a kronika bude opatřena vazbou.
3.5. Navýšení rozpočtu na rok 2013 Místní knihovny v Hodicích o částku 25tis. na základě obdržení
Diplomu za vzorné vedení obecní knihovny v soutěži Vesnice roku 2013 a získání daru od
vyhlašovatele soutěže ve výši 25.000,- Kč.
3.6. Žádost Motoklubu Hodice AČR na poskytnutí podpory na pořádání Vepřových hodů formou
zproštění poplatku za zábor veřejného prostranství, poskytnutí elektřiny z objektu KD a bezplatné
použití WC v KD.
3.7. Přidělení obecního bytu č.3 v bytovce č.p.103 p. Janě Kodysové.

4.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
4.1. Žádost p. Randové na umístění reklamního banneru na plot bytovky č.p. 103.

5.

Zastupitelstvo obce doporučuje:
5.1. Ředitelce Základní školy jmenovat po dobu nemoci vedoucí učitelky mateřské školy zastupující
vedoucí učitelku.

……………………………..
Radislav Vokřínek
místostarosta
V Hodicích dne 26. 6. 2013

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

