
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.7/2011 
 

ze dne 14.9. 2011 

 
 

1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1.1. Informaci o přípravě a průběhu investičních akcí a oprav v roce 2011 (zateplení KD, zastávka).   

1.2. Informaci o rozsahu a způsobu likvidace povodňových škod při přívalové povodni dne 25.8.2011 a 

přívalovém dešti 5.9.2011. Zastupitelstvo souhlasí s přípravou projektu na vybudování 

protipovodňových opatření na rybníku za Kubíkovými nad obcí.  

1.3. Informaci o přípravě provozu a zřízení knihovny a klubovny mateřského centra v prostoru přístavby 

KD. 

1.4. Informaci o měření hlukové zátěže v obci. 

1.5. Informaci o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 ze strany odboru kontroly 

Kr.Ú.  Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

 

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

2.1. Uzavření kupní smlouvy s paní Pavlou Novákovou, na nákup části pozemku p.č. PK 2561 o výměře 

46 m2 za cenu 2.300,- Kč do majetku obce Hodice. 

2.2. Zastupitelstvo obce Hodice schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a s., IČ 45317054 na 

financování projektu Předfinancování dotace a spolufinancování investic – „Přístavba kulturního 

domu“ a „Zateplení kulturního domu“ a to následovně: Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace 

na výše uvedený projekt ve výši 700 000 Kč s vyčerpáním do 31. 10. 2011. Úvěr je splatný 

jednorázově, nejpozději však do 31. 8. 2012. Roční úroková sazba pohyblivá s konstrukcí: 1M 

PRIBOR + 1,60% p.a. Úvěr je poskytnut bez zajištění. Cena za zpracování úvěru 0 Kč, vedení 

úvěrového účtu 300 Kč/měsíc. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluvních 

dokumentů.  Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním, níže uvedené doložky, která bude uvedena ve 

smluvních dokumentech. „ Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy 

předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem o 

veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 

nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 

usnesením zastupitelstva obce Hodice č. 7/2011 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 14. 9. 

2011.                       

2.3. Změnu rozpočtu č. 2/2011. 

2.4. Žádost Motoklubu Hodice na osvobození od placení místního poplatku za zábor veřejného 

prostranství, bezplatné poskytnutí prostor KD a poskytnutí el. proudu pro pořádání Vepřových hodů 

2011 v rámci podpory této akce.  

 
 

 
 

 

 
 

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

Radislav Vokřínek      Ing. Josef Bakaj  

    místostarosta              starosta 

 

 

 

V Hodicích dne  14.9.2011 


