
 

 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce v Hodicích  č.18/2013 

 
ze dne 26.6. 2013 

 
 

1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1.1. Informace o probíhajících opravách komunikací v obci ( parkoviště, cesta k ZD, oprava chodníku 

k ZD) 

 

2.   Zastupitelstvo obce projednalo: 
 

2.1. Závěrečný účet obce za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

2.2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, ve které nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. 

2.3. Skutečné náklady na výrobu vody a její čištění za rok 2012 a kalkulaci cen vodného a stočného pro 

rok 2013. Zastupitelstvo stanovilo cenu vodného od 1.6.2013 na 14,- Kč/m3 a cenu stočného na 17,- 

Kč/m3.  

2.4. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi fy. E.ON Distribuce a.s. a Obcí 
Hodice, týkající se přeložky vedení NN v lokalitě od Půžových ke Špinarovým, která je nezbytnou 
součástí projektu rozšíření komunikace v této lokalitě. Přeložka NN bude realizována po vydání 
stavebního povolení na komunikaci. 

2.5. Náklady na provoz mateřské školy v Hodicích za rok 2012 a plánované náklady na rok 2013 a 
doporučilo ředitelce Základní školy a mateřské školy v Hodicích se zabývat zvýšením školného od 
1.9.2013. 

 
 
 

3.   Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

3.1. Zadání zakázky na opravu chodníku k ZD fy. Technické služby Třešť s.r.o. za cenu 147.609,- Kč vč. 
DPH. 

3.2. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Hodice na zapůjčení 
elektrocentrály a záložního zdroje UPS v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava. 

3.3. Uzavření dohody s OS „Mokřady-ochrana a management“ o bezplatném užívání pozemku p.č. 626 
po dobu do 31.12.2018 za účelem realizace projektu ochrany a podpory místní populace 
ohrožených živočichů a rostlin.  

3.4. Rozpočtové opatření č.1/2013 (viz.příloha). 
3.5. Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., ZO Stonařov na činnost v roce 2013 

ve výši 1500,- Kč. 
 

4.   Zastupitelstvo obce pověřuje starostu: 
 
4.1. Prověřit možnosti zajištění doplňkového zdroje pitné vody pro veřejný vodovod Hodice.. 
 
 
 
 
 

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

 
 
V Hodicích dne  26. 6. 2013 


