
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.6 
 

ze dne 24.4. 2007 
 
1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
1.1. Informaci o zadání zakázky na opravu sociálního zařízení KD Hodice. 
1.2. Informaci o práci Sdružení pro výstavbu kaple v Hodicích (Ing. Seborský). 
1.3. Informaci o postupu výstavby stavby „Kanalizace III.etapa“.  
1.4. Informaci o prodeji septiku na hřišti. 
1.5. Informaci o podání žádosti o dotaci na vypracování paspartu místních komunikací. 
1.6. Informaci o podání žádosti o dotaci na zabezpečení majetku obce ( elektronické střežení budovy 

ZŠ). 
 
 

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
2.1. Rozpočet obce na rok 2007 ve výši 9.568.000,- Kč. 
2.2. Přidělení bytu v obecní bytovce č.p. 103 slečně Lence Markové. 
2.3. Vybudování vrtané studny v areálu fotbalového hřiště TJ Hodice nákladem cca 36 tis. Kč dle 

nabídky firmy Milan Hrad, Jihlava. 
2.4. Jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech s účinností od 1.8.2007  ve výši maximálního 

přírůstku měsíčního nájemného dle zák. 107/2006 Sb. Cílové nájemné ve smyslu zákona je 
stanoveno na 16,73 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 

2.5. Finanční odškodnění p. Jiřího Křípala za účelem vybudování plotu mezi pozemkem obce Hodice a 
pozemkem p. Křípala po provedené demolici budovy č.p. 33 ve výši 10.000,- Kč. 

 
 

   Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 
2.6. S uzavřením smlouvy na opravu zdi u č.p. 103 s firmou p. Čelouda s Mrákotína. 

 
3.   Zastupitelstvo obce projednalo: 

 
3.1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad. 
3.2. Závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad. 
3.3. Postup obce Hodice při jednání s majiteli pozemků na Záhumenicích a při vypracování projektu na 

parkovou úpravu návsi. 
3.4. Dopis ZD Hodice ve věci omezení přístupu na komunikaci Hodice – Růžena a zásady odpovědi na 

tento dopis. Uložilo starostovi připravit koncept odpovědi na tento dopis. 
 

4.   Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 
4.1. II.ročník soutěže „ O nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkónů a předzahrádek“.  Schvaluje 

odměny za umístění v soutěži: I.místo – 1000,- Kč, II.místo – 700,- Kč, III.místo – 400,- Kč. 
Organizací vyhodnocení soutěže pověřuje p. Petra Novotného. 

 
 
 

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

 
V Hodicích dne  24.4.2007 


