
Usnesení ze zasedání  Zastupitelstva obce Hodonín ze dne 31. 1. 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                              us.1/1/2020 
Zastupitelstvo obce  
  
   Bere na vědomí : Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
                             - Doplnění programu od návrhu pana Trpkoše volně pobíhající psy  
                             - Zprávu o provedení inventarizace obce Hodonín 
                             - Doplnění MÚP o urychlení plánu na úpravu chodníku  
                             - Dotace SFŽP Praha na čističku pitné vody 
                             - Zprávu o výběrovém řízení na dodavatele stavby na čističku 
                             - Prodloužení pověření pro starostu obce, aby schvaloval rozpočtové  
                                opatření do výše 200 000,-Kč 
                             - projednání a schválení, aby mohl člen zastupitelstva provádět práce na 
                                dohodu o provedení práce 
                             - Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2023 a  usnesení z dnešního jednání 
 
          Schvaluje : Zapisovatele -  Miroslava Blažka , ověřovatele – Josef Starý a Milan Trpkoš 
                             Doplnění programu jednání o návrh pana M. Trpkoše - volně pobíhající psy 
                             Dále schvaluje, aby starosta obce M. Blažek opětovně domluvil panu Janu  
                             Blažkovi ml., aby zajistil chov psa, dle závazné vyhlášky obce Hodonín. Ta  
                             přesně stanovuje pravidla, pro zajištění bezpečnosti chovu psů. 
 
                             Výsledky provedené inventarizace za rok 2019, ke které jsou přiloženy  
                             podklady ke schvalujícímu řízení 
 
                             Přijetí dotace na čističku pitné vody v obci Hodonín, včetně oplocení 
                             Schvaluje výsledek výběrového řízení, které provedla advokátní společnost 
                             JUDr. Vladimír Togel Praha. Byla vybrána společnost  s.r.o.Vodní zdroje 
                             Ekomonitor Chrudim a po schválení pověřuje starostu obce Mir. Blažka 
                             podepsáním smlouvy o dílo. 
                            

                     - Prodloužení pověření pro starostu obce,aby mohl schvalovat a podepisovat     
                       rozpočtové opatření do výše 200 000,-Kč 

 
                           - Dále schvaluje, aby každý člen zastupitelstva mohl provádět práce na  
                              dohodu o provedení práce pro obec Hodonín. ( Netýká se starosty)   
  
                             Dále schvaluje urychlení plánu na úpravu chodníku směrem k Nasavrkum 
                             Usnesení z dnešního jednání všemi 7. hlasy 
 
          Pověřuje: Starostu obce Miroslava Blažka podpisem smlouvy o dílo s firmou 
                           Vodní zdroje Ekomonitor  Chrudim splo. s.r.o.    
 
   V Hodoníně dne 31.1.2020  
 
   Miroslav  Blažek                                                      Miroslav Blažek ml. 
        Starosta                                                                   místostarosta 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 21.2.2020 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          us/2/ 2/ 2020 
 
Zastupitelstvo obce : 
 
     Bere na vědomí : zprávu o plnění úkolů v r. 2019 a plánované akce v roce 2020. 
                                
                               -  odchod hajného p. Kosa do důchodu a přijetí nového hajného  
                                  p. Filipa Kučeru 
  
                               - pozvání k přátelskému posezení a pohoštění s hudbou 
 

                         - podání občerstvení v hodnotě  200 ,-Kč na o 
 
                         - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 
 
                        - návrh na usnesení z dnešního zasedání  

 
 
 
              Schvaluje:  Zprávu starosty o plnění plánovaných úkolů 
 
                              - Přijetí nového hajného pana Filipa Kučeru 
 

                        - Podání občerstvení v hodnotě 200,- Kč na osobu 
 

                              - Střednědobí výhled rozpočtu na rok 2023, dle přílohy 
 
                             - usnesení všemi 7. hlasy. 
 
 
 
V Hodoníně dne 21.2.2020. 
 
Miroslav Blažek                                                      Miroslav Blažek  
   Starosta                                                                   místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín dne 9. 6. 2020 
                                                                                              us.3/6/2020 
Zastupitelstvo obce 
       
   Bere na vědomí – Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                  Program dnešního jednání  
                                  Projednání výsledku hospodaření za rok 2019 – Audit 
                                  Projednání závěrečného účtu a účetní uzávěrku za r.2019 
                                  Výsledek kontroly od HZS Pardubického kraje 
                                  Zajištění podepsání smlouvy o průběžném proplácení Fa. z dotace SFŽP 
                                  Informace o zajištění opatření proti pandemii KOVI 19 
                                  Zastavení dotace z POV vybavenost obcí 
                                  Lesní hospodaření – likvidace kůrovcového dřeva 
                                  Návrh na usnesení  
 
          Schvaluje – Zapisovatele Miroslava Blažka star. Ověřovatele Jos. Starý a Milan Trpkoš 
                              
                           - Program dnešního jednání v plném rozsahu 
                               
                           - Výsledek kontroly hospodaření obce Hodonín za  rok 2019 – Audit 
   
                          - Schvaluje závěrečný účet obce Hodonín za rok 2019 a vyjadřuje                         
                             souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradami 
 
                          - schvaluje nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při  
                             přezkumu hospodaření ze dne 20.5.2020, dle přílohy a to do 20.9. 2020 
 
                          - schvaluje účetní závěrku obce Hodonín za rok 2019  
 

                     - Dále schvaluje podepsání smlouvy se SFŽP Praha. Jedná se o průběžné  
                       financování prací na úpravně vody v souladu s podmínkami dotací  

 
                           - postup zajištění ochranných  prostředků v nouzovém stavu a přijetí všech  
                             opatření v době pandemie KOVI-19 
        
                           - Hospodaření v lese s nutnými kroky k urychlení likvidace kůrovcového 
                             dřeva i za cenu použití Harvestoru, včetně rychlého prodeje dřeva 
                    
                          - Schvaluje usnesení všemi 7. hlasy. Zdržel se 0 
 
      Pověřuje -  starostu obce Miroslava Blažka podepsáním smlouvy se  SFŽP  Praha 
                          o průběžném financování úpravny vody s podmínkami poskytnuté dotace    
 
                       - Zajistit urychlení těžby v lese, včetně prodeje kůrovcového dřeva 
  
                       
V Hodoníně dne 9.6.2020 
 
Miroslav Blažek                                                              Miroslav Blažek         
    starosta                                                                         místostarosta 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 21.7. 2020  
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                 
                                                                                                                us.4/7/2020 
 
Zastupitelstvo obce  
 
       Bere na vědomí : Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                  - program dnešního jednání 
                                  - projednání harmonogramu prací na úpravě vodárny 
                                  - úpravu dotace na opravu místních ploch obce 
                                  - hospodaření v lese a těžbu dřeva pomocí Harvestoru 
                                  - likvidaci domu č.p.18, který je dlouhodobě v havarijním stavu 
                                  - vstup obce Hodonín do SMS ČR 
 
                 schvaluje : Ověřovatele a zapisovatele zápisu. Zapisovatelem Mir. Blažek star. 
 
                                  -  Ověřovatelé Marie Šimonová a Michal Mojžíš 
 
                                  -  Program dnešního jednání dle pozvánky 
 
                                  - Schvaluje přijetí dotace 80 000,-Kč z POV Pardubického kraje 
 
                                  - práce v lese v plném rozsahu s použitím Harvestoru cca 435 tis. 
                                     včetně prodeje dřeva 
 
                                  - Dále schvaluje vstup obce Hodonín do SMS ČR 
 
                                  - částečnou pomoc při likvidaci havarijního stavu domu č.p.18  
 
                                  - Schvaluje usnesení všemi 7. hlasy 
 
                  pověřuje: Starostu obce podpisem smlouvy o vstupu do SMS ČR 
 
  
V Hodoníně dne 21.7. 2020 
 
Miroslav Blažek                                                        Miroslav Blažek ml. 
   starosta                                                                        místostarosta                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 14.9.2020 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                           us/5/9/2020 
Zastupitelstvo obce  
 
   Berte na vědomí: Program dnešního zasedání 
 
                            - Volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                            - ověření minulého zasedání 
 
                            - Zprávu starosty o plnění plánovaných úkolů, zejména úpravu pitné vody 
 
                            - Zprávu o hospodaření v lese 
 
                            - Zprávu o zrušení vyhlášek o odpadech a poplatek ze psů 
                            - Zprávu o vydání nových nahrazujících vyhlášek odpady a psi 
 
                            - Návrh na usnesení 
 
 
            Schvaluje: Program dnešního jednání 
 
                           - Schvaluje zapisovatele zápisu Miroslava Blažka st. 
 
                           - Ověřovatele Michal Mojžíš a Mgr Jan Blažek 
 
                           - zprávu starosty o hospodaření v lese a prodej kůrovcového dřeva v daných     
                             cenách na trhu 
 
                           - zrušení starých vyhlášek o odpadech č.3 a poplatek ze psů č.1 
 
                           - novou vyhlášku o shromažďování, třídění a odstraňování kom odpadu 
                             č.2/2020 usnesením č.5/9/2020 
 
                           - novou vyhlášku o poplatku ze psů č. 1/2020 usnesením č,5/9/2020 
 
                           - usnesení z dnešního zasedání všemi 7. hlasy 
 
 
  V Hodoníně dne 14.9.2020 
 
Miroslav Blažek                                                 Miroslav Blažek 
  starosta                                                               místostarosta                            
 
 
 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 28. 12. 2020 

Zastupitelstvo obce  

 Bere na vědomí: Volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu – zapisovatel M. Blažek starší 

                      - ověřovatelé Josef Starý a Milan Trpkoš  

                      - projednání programu na dnešním jednání, dle předem rozeslané pozvánky 

                      - ověření pravosti usnesení z minulé porady přečtením a souhlasem ověřovatelů 

                      - přednesení návrhu rozpočtu na rok 2021, dle samostatné přílohy, tento návrh byl 

                     -  poté přednesen, jako vlastní rozpočet obce na rok 2021 a dále byl projednán i 

                     -  rozpočtový výhled na rok 2024, dle samostatné přílohy. 

                    -   dále bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventury za rok 2020 v lednu                

                         2021 popřípadě nejpozději do 2.2.2021.Komise bude pracovat ve složení – před. 

                          Mgr, Jan Blažek, Josef Starý místopř. a Milan Trpkoš člen, přizváni budou starosta  

                          Mir. Blažek a zároveň pan účetní Václav Tezner   

                        -dále bere na vědomí podrobnou informaci o těžbě a prodeji kůrovcového dřeva,                   

                          které se musí někdy prodat i pod cenou, tak jak se ukazují ceny na trhu v daném  

                          ročním období  

                          Návrh na prohrnování sněhu z obecních cest, zadat panu Martinu Kulhánkovi 

                          Návrh na usnesení           

      Schvaluje: Zapisovatele zápisu p. Miroslav Blažek star. Ověřovatele: Josef Starý a Milan Trpkoš  

       - program dnešního jednání, dle předem rozeslané pozvánky 

                        - návrh rozpočtu na  rok  2021 ze dne 7.12.2020 

                        - vlastní rozpočet na  rok  2021   dne 28.12.2020 

                        - rozpočtový výhled na rok 2024 dne 28.12.2020 

                        - provedení inventarizace za rok 2020 v lednu, popřípadě nejpozději do 2.2.2021.  

                          Inventární komise bude pracovat ve složení: Mgr. Jan Blažek, předseda, Josef Starý 

                           místopřed. a Milan Trpkoš člen kom. Přizváni: Účetní Václav Tezner a Mir. Blažek st. 

       -  hospodaření v lese za rok 2020, včetně těžby a prodeje kůrovcového dřeva za daných 
          podmínek na prodejním trhu. 
        -zadat prohrnování sněhu p. M.Kulhánkovi a dodatek smlouvy o odpadech s TS Hlinsko 
        -usnesení z dnešního zasedání všemi sedmi hlasy 
 
V Hodoníně dne 28.12.2020       
Miroslav Blažek – starosta                                          Miroslav Blažek ml.- místostarosta 
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