
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 12. 2. 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: Rozpočtové opatření č.1 
 
  1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Zapisovatel : Miroslav Blažek 
      Ověřovatelé a navrhovatele zápisu a usnesení: Mgr. Jan Blažek a pí Marie Šimonová.  
      Kontrolu usnášení se schopnosti. Je přítomno 6 členů zastupitelstva a je právoplatné. 
     
  2/ Jednání , dle předem rozeslané pozvánky. Dále schválilo doplnění programu na změnu 
      rozpočtu , dle nového nařízení vlády ČR a vyhlášky platné od 1.1.2018 o úpravě mezd 
      pro členy zastupitelstva, která bude platit od 1.3.2018 
    Zastupitelstvo schválilo doplacení mzdy, dle koeficientu 0.35%  pro malé obce do 300          
    obyvatel, dle samostatné přílohy k zápisu. 
  
   - Dále schvaluje úpravu rozpočtu na opravě a vybavení budovy OÚ, dle návrhu a doplnění     

zastupitelstva obce. 
 
V bodě č. 3/ Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo výsledky inventury obecního majetku 
za rok 2017.  
Dále schvaluje výsledky  hospodaření obce za rok 2017, včetně úspory finančních prostředků. 
Na účtu u ČS má obec 1. 557.455,89,-Kč. U ČNB má obec 173.186,43,-Kč. 
 
V bodě  č.4 / Schvaluje zajištění plánovaných úkolů na r. 2018. Oprava OÚ, včetně fasády, 
                     a propojení vrtu H III do stávajícího vodovodu.Oprava úpravny vody,čistička. 
 
 
V bodě 6/ schvaluje povolení novostavby pro manželé Kuncovi na své  parcele  76/4. 
                Dále schvaluje úpravy pozemků u pani Marie Tiché 562/ 13 a u pana Josefa     
                Pokorného,( pozemek obce je uprostřed jeho zahrady a nevede nikam) Obec ho  
                nepotřebuje a pan Pokorný ho má ve svém užívání takto zaplocen více než 50let.  
 
 V bodě 7/ Hospodaření v lese za rok 2017 a potvrzuje ve funkci hajného pana Karla Kosa, 
                který se stará o těžbu a prodej dřeva. Pěstební činnost zajišťuje starosta. 
 
  V bodě 8/ Byl dán návrh na usnesení, které bylo přečteno a poté schváleno všemi šesti  
                   přítomnými hlasy. 1 zastupitel omluven. 
 
 
V Hodoníně dne 12.2.2018 
  
Zapsal:  Blažek Miroslav                         Ověřil:                  
 
 
 


