
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodice  č.13 
 

ze dne 28.4. 2008 
 
 
 
 
 

 

1.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

 

1.1. Návrh na vypořádání zhoršeného hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy v Hodicích za 
rok 2007 dle předloženého materiálu ( viz.příloha). Na pokrytí ztráty hospodaření obce poskytne 
příspěvkové organizaci částku 43.889,84 Kč z rozpočtu roku 2008. 

1.2. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2008 vy výši 7.344.700,- Kč. 
1.3. Zadání zakázky na úpravu vjezdů v ulicích ke hřišti na doporučení stavební komise firmě 

Technické služby Třešť dle předložené nabídky. 
1.4. Uzavření smlouvy s EAV na vypracování energetického auditu a následně žádosti do OP ŽP na 

projekt zateplení KD Hodice. 
1.5. Uzavření smlouvy na pojištění majetku obce na doporučení finančního výboru s pojišťovnou 

GENERALI dle předložené nabídky. 
1.6. Podání přihlášky do soutěže VESNICE ROKU 2008. 
1.7. Příspěvek KLM v Třešti na podporu účasti hodického občana Tomáše Gregora na MS lodních 

modelářů v Polsku ve výši 5 tis. Kč 
 
 

2.    Zastupitelstvo obce projednalo: 
 

2.1. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Hodice dne 4.dubna 2008 
odborem kontroly a dozoru MV ČR.  Protokol neobsahuje žádná kontrolní zjištění nedostatků ve 
výkonu samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo rozhodlo respektovat doporučení kontrolní 
skupiny a na jejich základě přijalo tyto opatření: 

• Oznámení o konání zastupitelstva budou součástí dokumentace o zasedání zastupitelstva 
• Pořad jednání zaznamenaný v zápise bude vždy řádně schválen 
• Bude zavedena evidence dokumentů zveřejňovaných na úřední desce (již provedeno) 

 
3.2 Závěrečný účet obce za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. 

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Závěrečným účtem s výhradou, uvedenou ve „Zprávě“ a 
přijímá toto opatření: 

• O předpisech závazků bude účtováno vždy k datumu jejich vzniku v souladu se zákonem o 
účetnictví 

  
3.    Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
3.1. Starostu obce jednáním s uživateli pozemků za janovským mostem o možné finanční spoluúčasti na 

opravě mostu. V případě, že tato jednání budou úspěšná a bude na opravu mostu zajištěno od těchto 
uživatelů  min. 50% předpokládaných prostředků na opravu, zastupitelstvo pověřuje starostu 
k jednáním se stávajícím majitelem mostu o jeho bezúplatném převzetí do majetku Obce Hodice za 
účelem provedení jeho opravy. 

3.2. Kontrolní komisi zastupitelstva ke kontrole naplnění přijatých opatření vyplývajících z kontroly 
hospodaření  obce za rok 2007 a z kontroly výkonu samostatné působnosti obce , provedené dne 
26.3.2008. 

 

4.    Zastupitelstvo obce konstatuje: 
 
4.1. Že v uplynulých měsících byla provedena kontrola hospodaření obce odborem kontroly Krajského 

úřadu Kraje Vysočina a kontrola výkonu samostatné působnosti obce provedená odborem dozoru a 
kontroly MV ČR . Výsledky kontrol prokázaly, že hospodaření obce a výkon státní správy a 
samosprávy u obce Hodice je v pořádku, bez závažných chyb a nedostatků. Zastupitelstvo 
konstatuje, že obvinění, uvedená v anonymních dopisech zaslaných v minulosti sdělovacím 
prostředkům, se nezakládají na pravdě. 

 
 



 

5.    Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 
5.1. III.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 předsedu kulturní komise zastupitelstva p. Františka 
Lysého. 

 
 
 
……………………………..           ……………………………………. 

Radislav Vokřínek      Ing. Josef Bakaj  
    místostarosta              starosta 

 
 
V Hodicích dne  28.4.2008 


