
 

 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.17/2013 

 
ze dne 18.4. 2013 

 
 

1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.1. Zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Hodicích ve věci probíhajícího zápisu do mateřské 

školky v Hodicích. 

1.2. Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2012. 

 

2.   Zastupitelstvo obce projednalo: 
 

2.1. Návrh p. Františka Lysého k odprodeji pozemků a navržení zástavby RD v lokalitě Otavnice. 

Zastupitelstvo schvaluje postupovat při využití lokality k výstavbě RD dle studie zástavby 

vypracované Ing. Michaelem Novákem v lednu 2013 navazující na studii zástavby lokality Otavnice 

vypracované Ing.arch. Martou Přibovou v roce 2000.   

2.2. Podání žádosti o dotaci do Fondu Vysočiny do programu Naše školka 2013 (výměna oken). 
 

 
 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

3.1. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2013 ve výši 9.149.700,- Kč. 
3.2. Rozpočtový výhled obce na roky 2014-2017. 
3.3. Uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku , nově označeného jako parcela č. 760/2 o výměře 

360m2 za kupní cenu 18.000,- Kč p. Lubošovi Tomanovi, bytem Hodice 112. 
3.4. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu k zatížení pozemku p.č. KN 167/1, 

KN 783/9, KN 785/1 a KN 2748/1 v majetku Obce Hodice přípojkou NN k pozemku p. Sedláčka za 
jednorázovou úplatu 2000,- Kč bez DPH. 

3.5. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu k zatížení pozemku p.č. KN 2731/1 
v majetku Obce Hodice přípojkou vodovodu a kanalizace k pozemku p. Veroniky Smrčková a p. 
Romana Petráka za jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 

3.6. Vnitřní směrnici obce č. 1/2013 
 
 

4.   Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 
4.1. Osmý  ročník soutěže O nejhezčí výzdobu ve čtyřech ročních obdobích. Organizací pověřuje 

předsedkyni kulturní komise obce Mgr. Blanku Pařilovou. 
 
 

5.   Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
5.1. Starostovi obce projednat se zástupci fy. Dřezo ukládání materiálu na pozemcích obce u fy. Dřezo, 

bezpečnost na přilehlé silnici a čistotu na těchto pozemcích. 
 
 
 
 
 

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

 
 
V Hodicích dne  18.4. 2013 


