
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 15. 2. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zastupitelstvo obce  
 
    Bere na vědomí : Zapisovatele a ověřovatele zápisu - zapisovatel Miroslav Blažek  
                                  starší -  ověřovatelé -  Šimonová  Marie a Michal Mojžíš 
 
                              - projednání výsledku provedené inventura za rok 2018 
      
                              -  seznámení veřejnosti o plnění plánovaných akcí za rok 2018 
                                  
                              - návrh na podání občerstvení v hodnotě 150,-Kč na osobu  
                              
                              - poděkování zastupitelstvu, výborům , soc. komisi a Mgr. Janu  
                                Blažkovi, bývalému místostarostovi za práci ve prospěch obce                                         
                                  
                             - seznámení veřejnosti o možnosti využít služby sousedního Měú  
                                Nasavrky v sociální sféře, přestupkové agendy a podepsání smlouvy   
                                s hasičským sborem Nasavrky o zajištění této služby  
 
                             -  návrh na usnesení 
 
          Schvaluje:   Program dnešního jednání  
                          
                            - Výsledky provedené inventura za rok 2018 
 
                            - zapisovatel - Miroslav Blažek starší, a ověřovatele zápisu z dnešního    
                               zasedání – Marie Šimonová a Michal Mojžíš 
                                
                            - podání občerstvení v hodnotě 150,- Kč na osobu 
 
                            - usnesení ze dne 15. 2. 2019 všemi sedmi hlasy, zdržel se 0 
 
 
         Pověřuje : starostu obce zajištěním občerstvení a programu na zasedání 
 
 
 
V Hodoníně dne 15. 2. 2019 
 
  Miroslav Blažek                                                Miroslav Blažek ml. 
       Starosta                                                             místostarosta 
 
 
 
 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 25. 3. 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zastupitelstvo obce: 
  
      bere na vědomí:   program dnešního jednání 
                                                         
                              - projednání a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
                              - projednání  žádosti o prodej elekrtopřípojky pro ČEZ 
  
                              - zprávu o hospodaření v lese – kůrovec a větrná kalamita 
 
                              - projednání zajištění voleb do EU 
     
                             - projednání dotace na  technologii pro zajištění čistoty pitné vody 
 
                              - návrh na usnesení    
 
 
          Schvaluje:  program dnešního jednání, dle pozvánky  
 
                          - zapisovatele Mir. Blažka staršího a ověřovatele zápisu, Šimonová, Trpkoš 
 
                         -  zprávu o hospodaření v lese a prodej kůrovcového dřeva pod cenou  s   

-                 maximálním možným ziskem na pilu ve Ždírci, dle projednané smlouvy 
 
                         -  schvaluje úklid klestu v lese a jeho štepování.Dále sázení stromků 
 
                         -  zajištění voleb do EU 
 
                         - podání žádosti o dotaci na zajištění čistoty pitné vody novou technologii  
                           a čističky, včetně propojení vrtu H III. V loňském roce v době sucha se  
                           musela voda pro místní občané dovážet 
 
 
         Neschvaluje : prodej elektropřípojky na bývalou skládku chemického odpadu v lese 
 
                                Odůvodnění: možnost využití přípojky pro potřebu obce – dočištění  
                                 budoucího možného průsaku škodlivých látek do lesního pozemku 
 
            Pověřuje: starostu obce projednáním možné žádosti o dotaci na zajištění vody 
 
 
        V Hodoníně dne : 25.3.2019 
 
                 Miroslav Blažek                                            Miroslav Blažek ml. 
                       starosta                                                         místostarosta 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 19.6. 2019 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
      Bere na vědomí: návrh na zapisovatele Mir. Blažka a ověřovatelé zápisu Trpkoš, Mojžíš 
                               - projednání kontrolního výsledku hospodaření obce - Audit 
                               - projednání žádosti na dotaci pro čističku pitné vody 
                               - projednání dotace od Mikroregionu CŽH                               
                               - narovnání majetkoprávního vyrovnání za elektropřípojku  
                               - návrh na usnesení z dnešního jednání  
 
     Schvaluje: a/ Výsledek kontroly hospodaření obce Hodonín za rok 2018 – Audit 
 
                        b/ Schvaluje závěrečný účet obce Hodonín za rok 2018  
                            a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradami 
 
                        c/ schvaluje nápravné opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
                            22.5.2019 při přezkumu hospodaření obce za rok 2018, dle přílohy 
 
                        d/ schvaluje účetní závěrku obce Hodonín za rok 2018  
 
 Dále zastupitelstvo schvaluje: Doplnění žádosti o dotaci na zajištění pitné vody z SFŽP   
                           Praha  + zajištění technologie pro čističku a propojení vrtu H III. 
 
                       -  Schvaluje dotaci na místo dalekého rozhledu  z CŽH 
                   
                        - Opravu spadlých břehů  a ucpaného potoka na základě stížnosti sousedů 
 
                       -  Schvaluje dnešní usnesení všemi 7. hlasy 
                        
 
Pověřuje starostu obce zajištěním plánovaných úkolů 
 
 
 
 
 V Hodoníně dne 19.6.2019 
 
Miroslav Blažek                                                Miroslav Blažek 
  starosta                                                               místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 16.9.2019 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
 
     Bere na vědomí:  
                               Projednání návrhu na aktualizaci MÚP pro rozvoj obce Hodonín 
                               který přednesl starosta obce a poté byl plán doplněn, dle připomínek 
                               místostarosty obce Miroslava Blažka  
 

-                  - Podání žádosti o dotaci na úpravu místních ploch obce, včet   
                                opravy  sesunutých břehů potoka z POV 
 
                             - Projednání příprav na Vítání občánků, dle dohody  
 
                                             
 
           Schvaluje : Aktualizaci MÚP obce Hodonín, dle samostatné přílohy tohoto zápisu 
                              v plném rozsahu, včetně připomínek a doplnění M. Blažka ml. 
 
                          - Podání žádosti o úpravu místních ploch obce, včetně opravy sesunutých 
                             břehů potoka z POV Pardubického kraje 
 
                          - Dále schvaluje uskutečnění Vítání občánků, dle dohody zúčastněných 
                             stran za již dříve projednaných podmínek  
 
                          - Zastupitelstvo schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy. Zdržel se 0 
                          
 
           Pověřuje starostu zajištěním kulturní akce  
                   
 
 
   V Hodoníně dne : 16. 9. 2019 
 
 
  Miroslav Blažek                                                     Miroslav Blažek ml. 
       starosta                                                                  místostarosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


