
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín dne 25.9.2017 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Bod č. 1 a 2 Zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl schválen Miroslav Blažek 
a ověřovatelem Josef Starý a Michal Mojžíš. Dále bylo schváleno doplnění programu o žádost 
pana Martina  Kunce o povolení přípojky na obecní vodovod a kanalizaci. Zastupitelstvo 
rozhodlo, aby byl pan Kunc vyzván písemnou formou o podání záměru podnikání v naší obci. 
Důvodem bylo bezohledné jednání a znečišťování životního prostředí v obci těsně před 
vánocemi, kdy pálil staré seno a slámu uprostřed obce a popílkem znečistil 1/3 budov, aut a 
dalšího majetku občanů. 
 
- Zastupitelstvo schválilo přípojku na povrchovou kanalizaci, ale pouze pro dešťovou vodu. 
- Pro případnou novostavbu musí být již čistička odpadních vod z domácího řádu, kterou 
povoluje Měú Chrudim, odbor žvp, vodní hospodářství. 
 
- Vodovod bude povolen po upřesnění podnikání.Obec má obavy z velkochovu dobytka a 
domácího zvířectva pro které zde není dostatečná kapacita vody. Voda sotva vystačí na 
stávající  maloodběr do 50 ti obyvatel.     
 
Bod č.3 změnu rozpočtu na opravu obecních ploch pro čekárnu a nástěnku,dle přílohy a 
nabídkové ceny.  Dále schvaluje změnu rozpočtu na Vítání občánků v hodnotě 2 000,- Kč. 
- Rozpočtové opatření 3. zahrnuje změnu rozpočtu na pokácení prohnilé lípy a ošetření 
dalších třech stromů, (+ ořez větví  z plošiny) v celkové hodnotě 22 000,-Kč   
 
Bod č. 5 - Návrh projektové dokumentace na čističku ve vodárně a přípoj vody z vrtu H III. 
 
Bod č.7 - Žádost o dotaci na opravu parkoviště nad transformátorem.  
 
Bod č. 10 - Opravu prohnilého dávkovače a opravu hlavního kohoutu ve vodárně 
 
Bod č. 11 Návrhová komise přednesla návrh na usnesení, které bylo po přečtení schváleno 
všemi 7. hlasy. Zdržel se 0. 
 
 
 
V Hodoníně dne 25.9. 2017 
 
Miroslav Blažek 
    starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesením ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 20.11.2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Bod č.1 a 2 –  program jednání, dle rozeslané pozvánky, dále  zapisovatele a ověřovatele 
dnešního zápisu. Zapisovatel Miroslav Blažek st. ověřovatel, Marie Šimonová a Milan Trpkoš  
 
Bod č .3 Změnu rozpočtu na . Rozpočtové opatření zahrnuje náklady na plánovanou opravu 
 OÚ, dle nabídkové ceny za provedené dílo, která je přílohou k jednání. 
 
V bodě 5. Podání žádosti na opravu vodárny včetně nové čističky a propojení vrtu H III. 
 
V bodě 6. Přípravu plánu na rok 2018 včetně návrhu na rozpočet v r.2018 
 
V bodě 7. Žádost o dotaci na opravu parkoviště v roce 2018 
 
V bodě 8. Osobní zaručení pana Kunce a pani Kuncové, že nebudou uprostřed obce chovat 
dobytek a ani žádný nadměrný chov domácího zvířectva. 
 
V bodě 9. Zastupitelstvo schvaluje do funkce nového účetního obce  pana Václava Teznera  
bytem  Slatiňany. Dlouhodobá zkušenost s vedením účetnictví. 
 
Zastupitelstvo obce Hodonín schvaluje všechny body usnesení č. 6  všemi 7 hlasy.  
 
 
 
 V Hodoníně dne 20.11.2017 
 
 
   Miroslav Blažek     
        Starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín  ze dne 28.12.2017 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: Členové zastupitelstva, dle podepsané prezenční listiny. 
 
Jednání: Starosta obce zahájil zasedání č.7/12 a přivítal přítomné zastupitelstvo. 
                Bylo projednáno a schváleno určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
                Zapisovatel:  M. Blažek, ověřovatel: Josef Starý, Michal Mojžíš. 
   
2/ Zasedání probíhalo, dle předem rozeslané pozvánky a bylo schváleno 7, hlasy. 
Ověřovatelé zápisu potvrdili správnost údajů zaznamenaných v minulém zápise. 
   
3/ Byl projednán a schválen plán obce Hodonín na rok 2018, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
4/ Byl projednán a poté schválen všemi 7. hlasy zastup.rozpočet obce Hodonín na rok 2018, 
který je rovněž samostatnou přílohou tohoto zápisu. 
 
5/ Starosta obce jmenoval inventární komisi a přednesl plán inventury.  Ta  bude probíhat 
v lednu 2018 za přítomnosti předsedů finančního a kontrolního výboru, účetního a starosty. 
 
6/ Zajištění voleb prezidenta ČR, které budou v lednu 2018, dle harmonogramu. 
 
7/ Kladně byla hodnocena práce v lese, zajištění pokácení kůrovcového dřeva a kalamitní 
těžba. Dále je dobře zajištěna postupná oprava lesních cest, nátěry stromků proti okusu zvěře. 
 
8/ V různém byl projednán návrh na usnesení. Dále některé drobné připomínky k opravě OÚ 
které dávají za pravdu v nutnosti rozšířit celkově opravu budovy, před fasádou. 
 
9/ Schválení usnesení všemi 7. hlasy zastupitelstva. 
 
10/ Starosta obce poděkoval zastupitelstvu za dobrou práci, kterou odvedli ve prospěch obce. 
      Popřál všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a poté zasedání ukončil. 
 
 
Zapsal: Miroslav Blažek                                                 Ověřil:    
                Starosta                   
 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín č.7/12/2017 ze dne 28.12.2017 
  
Zastupitelstvo obce  schvaluje: 
 
Bod č.1 a 2 Zapisovatele i ověřovatele zápisu a program dnešního jednání   
Bod č.3  plán prací obce Hodonín  na rok 2018, dle přílohy. 
Bod č.4  změnu rozpočtu v r.2017 a rozpočet obce Hodonín na rok 2018, dle přílohy. 
Bod č.5 jmenování členů inventární komise a její provedení na leden 2018. 
Bod č.7 Kladné a šetrné hospodaření v lese, včetně zajištění pěstební činnosti a oprav cest. 
Bod č. 7 Dnešní usnesení všemi 7. hlasy. Zdržel se 0. 
 
V Hodoníně dne 28.12.2017              Miroslav Blažek                      Mgr Jan Blažek   



 


