
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výroční zpráva Obce Hodonín za rok 2015 
Rekapitulace dní, hodin a vteřin uplynulého roku  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva z výroční schůze obce 
Hodonín ze dne 5. 2. 2016 

 

Starosta obce Miroslav Blažek přednesl zprávu o hospodaření 
obce za rok 2015. Seznámil občany s plněním plánovaných 

úkolů, které zapadají do dlouholetého strategického rozvoje a 
plánu obce Hodonín. Akce jsou zařazeny v návaznosti na 

plánované dotace z POV, mikroregionu CŽH, Hlinecko, SFŽP 
Praha a fondů EU. 

 

Nové přípojky vodovodu 
V roce 2015 bylo hlavním úkolem provést prodloužení a 

připojení nových přípojek vodovodu směrem k Obecnímu 
úřadu. S tím se napojila přilehlá síť domků, dle průzkumu a 
Vámi požadovaných přípojek, včetně podepsaných smluv o 

vstupu na dotčené pozemky. Přesto jsme narazili, jak 
v minulosti, tak i v loni, na spoustu problémů, které se nám 

postupně podařilo vyřešit. Následovala úprava všech dotčených 
ploch a prostory obce byly opět dány do pořádku. Nyní je 

stavba dokončena a zbývá udělat jen odkalovací šachtu na 
nejnižším bodě vodního řádu a vyměnit asi 20 m starého 

vodovodu pod rezervoárem. 

Vzhledem k velkému suchu, které prověřilo naše zdroje pitné 
vody, zastupitelstvo rozhodlo o propojení nového vrtu, jako 

náhradního zdroje pitné vody do stávající sítě. 

 Měření ukázalo, že v době sucha byly všechny tři studně úplně 
vyschlé a v obou vrtech nastal obrovský pokles hladiny. Jen tak 

tak stačily zásobovat rezervoár, aby obec nezůstala bez vody. 
Svůj podíl na tom měla i nekázeň jednoho občana, který 

svévolně vypouštěl vodu a nedbal nařízení obce o vodách 
v době sucha. 

Tuto akci považujeme za velmi prospěšnou z hlediska zajištění 
pitné vody do budoucna. Je třeba si této vody vážit a 
nakládat s ní šetrně, tak jak nařizuje zákon o vodách. 

Děkuji občanům za pochopení a trpělivost po dobu prací, které 
narušovaly jejich soukromí, ale bez toho by se nedalo v obci nic 

dělat. Každý z nás, když něco chce, musí proto vytvořit 
podmínky, zrovna tak jako to musí udělat obec, včetně všech 

dalších povolení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském roce se 
ukázalo, jak bylo 
správné rozhodnutí 
provést rezervní vrt, na 
který jsme dostali 
dotaci ze SFŽP, obec 
hradila jen 15% 
spoluúčasti.  

 

 

 

 

 

Nový vrt byl dokončen 
v dubnu 2015 v hodnotě 
cca 283 tisíc Kč. Je 70 m 
hluboký a měl by 
v budoucnu zajistit 
stabilní odběr vody.  

Je zde ale jeden velký 
problém - tato voda musí 
projít čističkou, aby 
dosáhla potřebné kvality. 
Po dočištění této vody 
bychom ji potom dle 
rozhodnutí zastupitelstva 
chtěli propojit do stávající 
sítě. 

 



Úprava lesních ploch po bývalé skládce 
Zde jsme také získali dotaci od EU a SFŽP. Plocha po bývalé 

skládce nám byla vrácena po 5 letech udržitelnosti projektu. Po 
celou dobu 5 ti let se prováděla každoročně kontrola čistoty 

spodních vod (úspěšnost díla je 98%). 

Prostor, kde stála čistička a veškeré vybavení, včetně dvou 
domků, je dnes odklizen a les se může opět používat 

k hospodářské činnosti. Byly rozebrány a rozbourány oba 
domky, odbagrovala se všechna stavební suť, vybralo se 

technické zařízení včetně odkalovacích zásobníků a 
zabetonovaly se vstupní jámy po vrtech. Materiál byl odvezen 

na skládku a stavební kámen jsme po dohodě použili na opravu 
lesních cest (náklady 1.8 milionu). 

Práce v lese navazovaly na úpravu lesních cest. Opravila se 
velká část svážnice pod olšinou, kde nebyl pro velké zabahnění 
možný přístup techniky pro těžbu a další údržbu lesa. Dále pan 
Antoš opravil cestu u Lupoměch směrem do našeho lesa. Tím 

také zaplatil nájem za užívání obecních pozemků. 

Průběžně se dělají nátěry proti okusu zvěře, vyžínání nově 
zalesněných prostor, vyklízení klestu a jeho štěpkování, včetně 

odvozu (je zákaz pálení klestu) a dále sázení stromků. 

 

 

 

Požár domu rodiny Binkovy  
Smutnou událostí byl požár domu rodiny Binkových, kterým 
při bouřce v letním období blesk zapálil celý dům a během pár 

hodin jim sebral úplně všechno. Je to hrozný pohled, jak 
člověku mizí před očima vše, co v minulosti vybudoval. 

Musím Vám všem, kteří jste pomáhali, jak fyzicky, tak i finančně 
zmírnit jejich bolest, ještě jednou poděkovat. Opravdu si moc 
vážím Vašeho přístupu a hlavně i toho, že nejsme lhostejní a 

dokážeme si pomoci.  
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O vlastní 
hospodaření v lese 
se stará odborný 
hospodář pan 
Bárta a jemu 
podřízen hajný 
pan Kos. Veškeré 
práce se dělají 
podle dlouho 
dobého plánu Les 
projektu Hr. 
Králové. 

Tato společnost 
pravidelně každé 
dva roky 
kontroluje těžbu 
a vlastní 
hospodaření 
v lese. 

V loňském roce se 
vytěžilo 344,67m3 
dřeva a utržilo se 
452.406,-Kč.  

 

 

 

 

Dnes má rodina 
zajištěno bydlení 
v nájemním bytě 
v Nasavrkách, 
který jsme jim 
pomohli 
vyhlášením sbírek 
postupně vybavit.   

 

 

 

 

 



Oprava stavidla rybníka 
Místní rybáři opravili stavidlo u rybníka a zároveň provedli 

slavnostní výlov ryb. Každý dům měl nárok na jednoho kapra 
zdarma (kdo si přišel, tak kapra dostal). 

Všem, kdo se staral o výlov, opravu stavidla a zajištění 
občerstvení v chladném podzimním počasí, patří uznání a 

poděkování za velmi zdařilou akci.   

 

 

Výkon státní správy naší obce 
Patří sem veškerá administrativní činnost obce. Kontrolní a 

finanční výbory, sociální komise, kontroly nadřízených orgánů, 
AUDIT, vyhlášky, odpady, mikroregiony apod… 

Nejdůležitější je vždy audit obce. Je provedena podrobná 
kontrola všeho, co se na obci udělalo. Zatím jsme vždy obstáli. 

Daří se nám po dlouhá léta udržovat chod a činnost obce v 
souladu s platnými nařízeními naší vlády. Někdy nás některá 

nařízení vlády mrzí, ale nedá se nic dělat, musíme je 
respektovat. Potažmo se je snažíme zmírnit, abychom Vám 

ulehčili od nákladů v rodinných rozpočtech. 

Chtěl bych touto cestou znovu připomenout, že je nutné třídit 
odpady. Jedině tak dosáhneme toho, že Váš poplatek za 

odpady nebude narůstat. Dále nedávat do velkoobjemového 
kontejneru dřevo, které si můžete doma spálit. Obec potom 

musí platit jeho likvidaci. 

Vláda vydala nařízení o čistotě ovzduší a snížení škodlivých 
emisí. Vytvořila program na kotlíkové dotace. Každý z vás má 
právo si požádat o dotaci na výměnu ekologického topidla do 

výše 150 000,-Kč. Od roku 2020 bude prováděno kontrolní 
měření pomocí leteckých dronů a kdo nebude splňovat emise, 

bude mít problém. 

Dalším nařízením vlády a katastrálních pracovišť, včetně 
Finančních úřadů, bude, abychom si dali po digitalizaci do 

pořádku své pozemky a platili patřičné daně dle skutečného 
zaměření. Mluvili jsme o tom na minulé výroční schůzi a většina 

z Vás to má asi již v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novou 
vyhláškou obce 
o poplatku za 
komunální 
odpady, ale také 
za bioodpad, 
jsme rozhodli 
tuto částku 
nezvyšovat.   

Zůstává stále 
250,-Kč na 
osobu. Obec 
však musí 
bioodpad 
odvážet na 
skládku do 
Srnného, kde je 
zřízena 
biostatice. 
Přepravu zařídí 
p. Antoš 
(dopravce). 

 

 

 

 



Územní plán obce Hodonín 
Zpráva o průběhu jednání o územním plánu obce Hodonín - 

k dnešnímu dni jsou projednány všechny připomínky CHKO a 
Zemědělského půdního fondu ČR a plán se může schválit. Je 

to dlouhý proces a není možné dopředu říci, kdy nastane 
konečná verze. Snad to bude letos na jaře – uvidíme. 

 

70 výročí osvobození naší vlasti 
Připravili jsme kulturní akci k 70 výročí osvobození naší vlasti a 
uctění památky padlých spoluobčanů za první a druhé světové 

války. Za tuto akci se nám dostalo uznání a podpory, včetně 
povolení k provedení této významné události. Při této příležitosti 
jsme dali vysvětit prapor a standardu naší obce. Toto je další 

významný bod v historii naší obce. Dokazuje to její 
samostatnost a vlastní svrchovanost. 

 

Zrušení SDH 
V roce 2015 byl náš SDH nařízením správy Hasičů 

Pardubického kraje zrušen. Tuto činnost máme smluvně 
zajištěnu se sborem sousedního města Nasavrky. 

Byla projednána bezpečnost provozu naší obce a zastupitelstvo 
schválilo nákup potřebného zařízení, včetně uvítací cedule 

obce Hodonín. 

 

Zpráva místostarosty a paní účetní, různé 
Mgr. Jan Blažek podal potřebné informace k práci finančního a 

kontrolního výboru + sociální komise. Poděkoval občanům 
za vstřícné jednání v době oprav vodovodního řádu a další 

činnosti obce. 

Helena Pokorná podala dle účetních a rozpočtových výkazů 
podrobnou zprávu o financování všech akcí a aktivit obce. 

Oprava rozhledny Boii, oprava elektrického osvětlení, oprava 
rozvodové skříně - nové  jističe a odstranění závady, 
připomínka pana Kalouse k jeho vodovodní přípojce. 

 

 
V Hodoníně dne 5. 2. 2016 
Zapsal:  Miroslav Blažek, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Patří se zde 
poděkovat i 
sociální komisi za 
důstojný průběh 
celé akce a také 
za velmi výstižný 
hudební doprovod 
děvčatům 
Hnízdilovým.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán Obce 
Hodonín na rok 
2016 - samostatná 
příloha 

 

 


