
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 1.11.2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          us/6/11/2018 
Zastupitelstvo obce : 
             
 Bere na vědomí: Projednání programu na dnešním zasedání a jeho schválení 
       - Složení slibu všech sedmi členů zastupitelstva 
       - Složení návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty obce 
         Návrhová komise bude pracovat ve složení Josef Starý předseda a 
         členové Milan Trpkoš, Michal Mojžíš  
      - ověřovatelé zápisu – Josef Starý Milan Trpkoš 
       - způsob návrhu a určení volby hlasováním(veřejná,nebo tajná volba) 
       - aby starosta vykonával svoji funkci, jako plně uvolněný starosta  
      - po veřejné rozpravě předseda návrhové komise J. Starý podal 
        nejprve návrh na volbu starosty obce. 
        Byl navržen jednomyslně Miroslav Blažek starší. 
      - po delší rozpravě na funkci místostarosty, bylo dohodnuto  
        odstoupení bývalého místostarosty Mgr. Jana Blažka.Na dotaz   
        každého jednotlivého zastupitele zvlášť, kdo by chtěl tuto  
        funkci vykonávat se všichni zbývající zastup.této funkce vzdali     
        Po dohodě zastupitelů s návrhovou komisí byl návržen na funkci   
        místostarosty Miroslav Blažek mladší.  
      - ustavení finančního a kontrolního výboru, včetně sociální komise 
      - projednání jednacího řádu zastupitelstva obce Hodonín. 
      - návrh starosty obce na nový plán  
      - návrh na usnesení z dnešního zasedání 
 
Schvaluje: Program zasedání v plném rozsahu, dle předem rozeslané pozvánky  
      - Složení slibu všech sedmi členů zastupitelstva. Slib byl složen a podepsán. 
      - Složení návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty 
        Zvolení Josef Starý – předseda, členové Milan Trpkoš a Michal Mojžíš  
      - ověřovatele zápisu Josef Starý a Milan Trpkoš 
      - způsob návrhu a určení volby hlasováním (veřejná,nebo tajná volba)         
        starosty a místostarosty          
      - Byla dohodnuta a poté schválena veřejná volba hlasování. 
 
      - návrhová komise  navrhla do funkce starosty Miroslava Blažka staršího 
        který byl poté zvolen všemi sedmi hlasy a funkci starosty přijímá   
           
     - po další rozpravě návrhová komise po vyslechnutí názoru všech zastupitelů navrhla 
       jednomyslně do funkce místostarosty obce Miroslava Blažka mladšího, který byl 
       poté zvolen všemi sedmi hlasy a funkci místostarosty přijímá 
 

složení finančního výboru, který bude pracovat – Josef Starý, předseda, Marie     
Šimonová, Michal Mojžíš 
kontrolní výbor, který bude pracovat ve složení – Mgr.Jan 
Blažek předseda a členové Milan Trpkoš a Radka Mojžíšová. 
 

    - dále schvaluje mzdy pro neuvolněné členy zastupitelstva a místostarostu, dle nových  
      tabulek platných od 1.1.2019 ( viz příloha 1. a příloha 2) 



  
    - dále schvaluje, aby sociální komise pracovala ve stejném složení jako v minulém období 
       Šimonová Marie – předseda, člen. - Simona Stará, Mojžíšová Radka, Blažková Marcela  
 
    - dále schvaluje jednací řád obce Hodonín  
  
    - dále schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové opatření č.7 , dle přílohy 
 
  - dále schvaluje návrh starosty na nový plán obce Hodonín  (viz. příloha plánu) 
 
  - schvaluje usnesení v plném rozsahu všemi 7. hlasy. 
   
 
 
 
 V Hodoníně dne 1.11. 2018 
 
     Miroslav Blažek                                                      Miroslav Blažek 
         starosta                                                                  místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  20. 12. 2018  
          us/7/11/2018 
 
Zastupitelstvo obce: 
  -  Bere na vědomí 
 
- Projednání všech bodů  dnešního  jednání , zejména schválení  rozpočtu a přibližný   
      přebytek hospodaření za rok 2018, který je u ČS banky přibližně kolem800 000,-Kč 
      a u ČNB bude přibližně kolem 300 000,-Kč 
       
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 -  Program na dnešní jednání, dle předem rozeslané pozvánky (je přílohou zápisu)                            
 
 -  Zapisovatele z jednán Miroslava Blažka star. a ověřovatele M. Trpkoš a J. Starý 
 
- Rozpočet na rok 2019,  který je vyrovnaný a jeho podrobné údaje jsou přílohou 
      tohoto zápisu. Rozpočet byl schválen všemi 6. přítomnými hlasy. 
 
- Dále byla schválena úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8 , dle přílohy. 
- Dále schvaluje přebytek hospodaření za rok2018, který bude upřesněn ke konci roku 
      dle přesného výpisu od obou bank. 
- U manželů Horáčkových souhlas s minimální úpravou pozemků, stačí souhlasné   
     stanovisko obce a majitele pozemků,(úprava se táhne od r. 2017)není třeba smlouva 
 
Plán obce Hodonín na rok 2019 a předběžný výhled plánovaných akcí do r. 2020 

 
- Provedení inventury majetku obce za rok 2018 v lednu 2019 

 
- Dále bylo schváleno vyřazení starého a nepotřebného materiálu, dle přílohy k zápisu a 

usnesení.( Jedná se o věci, které jsou rozbité a nejdou opravit – budou likvidovány na  
      skládce AVE Nasavrky se kterou má obec uzavřenou dlouholetou smlouvu oodpadech 
-    přílohou k inventarizaci je evidence o likvidaci materiálu na skládce AVE Nasavrky . 
 
- Dále zastupitelstvo obce schvaluje usnesení z dnešního zasedání všemi 6 přítomnými  
      hlasy. ( jeden člen zastupitelstva omluven)    
 
 Pověřuje: starostu obce M. Blažka předáním vyřazených věcí na skládku AVE Nasavrky  
 
 
V Hodoníně dne 20.12.2018 
 
Miroslav Blažek                                                            Miroslav Blažek ml. 
     starosta                                                                         místostarosta 
 

 


