
Zápis 
z 8. zasedání obce Hodonice, 

konaného dne 27.04.2011 v 17.00 hodin v salonku KD  Hodonice 
 

Místo konání:  salonek KD  Hodonice 
Čas zahájení:  17.00 hodin 
Čas ukončení:  28.04.2011 – 01.00  hodin 
 
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva. Pro nemoc byl omluven starosta J. Rožnovský a dále se 
omluvil M. Viktorín. Schůzi zahájil a řídil Petr Korger, místostarosta.(zastupitel Jan  Procházka 
přijde chvíli po zahájení). Zastupitelstvo je usnášení schopné. Program dnešního  zasedání 
byl dle jednacího řádu zveřejněn 7 dní předem, a to na fyzické i elektronické úřední desce. 
Dle prezenční listiny je přítomno dalších 17 hostů. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu: Jan Procházka a Miloš Neunteufel 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 
Pro: Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Zdržel se: Procházka 
Přijaté usnesení č. 1: ZO Hodonice schvaluje za ověřovatele zápisu p. Procházku J. 
a pana M. Neunteufela. 
 
Návrh na zapisovatele: Michaela Koryťáková 
Hlasování: pro 8, zdržel se 0, proti 0 
Pro: Procházka, Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 2: ZO Hodonice schvaluje zapisovatelkou M. Koryťákovou. 

Program 

1. Kontrola úkolů ze 7. zasedání ZO Hodonice konaného dne 

30.3.2011 

1.1 Žádost o opravu komunikace – ZD Hodonice 
1.2 Žádost o projednání cen a snížení sazby za energie a otop – Inna Šprtová 
1.3 Žádost o pronájem nebytových prostor – Vítězslav Trmal 
1.4  Žádost o navrácení půjčky – Aleš Berka 
1.5 Žádost o navrácení půjčky – ing. Jaroslav Hruška. 
1.6 Zápis z provedené kontroly finančního a kontrolního výboru 
1.7 Žádost TJ Hodonice o projednání podmínek pro činnost v prostorách KD Hodonice 
1.8 Nabídky na tvorbu webové prezentace pro obec Hodonice 
1.9 Odkoupení pozemků – p. č. 1305, 1306, 1307 v k. ú. Hodonice 
1.10 Informace o provedeném odpisu majetku – likvidační komise 
1.11 Záměr pronájmu p. č. 588/3 ing. Kvasnička 
1.12 Námitka proti rozhodnutí OÚ pronajmout pozemek p.č. 588/3 – Milan Cvingráf  
1.13 Žádost o koupi pozemku p. č. 588/3 Milan Cvingráf 
1.14 Žádost o výměnu kotlů v obecních bytech na č. p. 375 – Marika Žáčková 
1.15 Žádost o pronájem zahrady p. č. 904/1 – Indrovi 
1.16 Žádost o možnost umístění kamery na zeď KD Hodonice – Mgr. Hochman 



1.17 Žádost o instalaci bezpečnostních fólií na okna ve výdejně léčiv – Mgr. Hochman 
1.18 Žádost o určení a schválení použití finančních prostředků přijatých na rozvoj obce 
1.19 Žádost o stanovení pravidel nebo postupů při výměně vybavení bytů v DPS 
1.20 Informace ohledně zájmu rodičů o provoz MŠ Hodonice v době letních prázdnin 
1.21 Provoz tenisových kurtů  
1.22 Vyjádření k vyřízení žádostí – firma Renokov 
 

2. Projednávání žádostí: 
 
2.1 Žádost o prodej pozemku nad sklepem p. č. 380/1 v k.ú. Hodonice – Burianovi 
2.2 Žádost o odkoupení pozemku p. č. GP (727) v k.ú. Hodonice – Markovi  
2.3 Žádost o umožnění splácení dluhu – Ilona Zbořilová 
2.4 Žádost o zpracování projektu odbornou firmou a později umístit přechody pro chodce,   
popřípadě semafory – Jaromír Vojtěch 
2.5 Žádost o přívod inženýrských sítí k p.č. 531/1 – Jana Procházková 
2.6 Žádost o provedení stavební úpravy ordinace Mudr. Hebelková –  
2.7 Žádost o vzdání se předkupního práva k p.č. GP (758) v k.ú. Hodonice – Sládkovi 
2.8 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 938/10 v k.ú. Hodonice – Zuzana Lahučká 
2.9 Žádost o možnost provést stavbu na cizím pozemku – Le Van Ai 
2.10 Žádost o zabudování měřících přístrojů na měření spotřebované energie, vody a tepla 
v provozovně kadeřnictví na DPS – Pavlína Machálková 
2.11 Žádost o úpravu nájemní smlouvy – Blanka Tomková 
2.12 Žádost o snížení prašnosti komunikace na příjezdu do Štěrkovny Hodonice – Josef Albert  
2.13 Nesouhlas s přeúčtováním výdajů na seřízení oken – Kružíkovi 
2.14 Nesouhlas s přeúčtováním výdajů na seřízení oken – Auerovi 
2.15 Žádost o prošetření situace na DPS odborníkem na bytové otázky – nájemníci DPS 
2.16 Rozpočtové opatření č. 1/2011 za měsíc březen 2011 – Hana Prokešová 
2.17 Příprava návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2011 – Hana Prokešová 
2.18 Žádost o schválení příspěvku na pořízení koutu pro děti v Obecní knihovně – Marta 
Lattnerová 
2.19 Žádost o proplacení dalších výdajů spojených s obecní akcí Minidiskotéka - Marta 
Lattnerová 
2.20 Žádost o úhradu dopravy na zájezd Floria – Marta Lattnerová 
2.21 Žádost o projednání a schválení výsledku hospodaření MŠ Hodonice za rok 2010 – 
Marta Lattnerová  
2.22 Záměr vybudování prodejny na hranici obcí Hodonice a Tasovice – fi. Flosman 
2.23 Žádost o poskytnutí  informací o inventarizaci a kácení dřevin – Pavel Houšť 
2.24 Žádost o prověření účelného nakládání s obecními prostředky při pořízení „ Návrhu 
zadání pro vypracování změny č.1 ÚP Hodonice“ – Pavel Houšť 
2.25 Žádost o pověření kontrolního o výboru, o provedení šetření u právnických a  
podnikajících fyzických osob v obci Hodonice, jak nakládají s TDO – P. Korger 
 
3. Žádost o  zaměstnání  - správce  tenisových  kurtů 
Miloš Boudný, Sídliště 327, Hodonice, Josef Chmelka, U Kostela 9, Hodonice, Danuše  
Poľáková, Krhovice 225, Zdeňka Grexová, Hodonice. 
 
4.Žádost o zaměstnání  
Danuše Poľáková, Krhovice 225 
 



5.Žádost o přidělení bytu 
Jiřina Kobská, Velký Karlov 
 
6.Žádost o umístění do DPS 
Anna Čechová, Moravský Krumlov, Ladislava Čablová, Krhovice, Jaroslav Dorňák, Znojmo 
 
7.Různé 
7.1 Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě 
7.2 Žádost o finanční příspěvek na akci Dyje 2011 – poskytnuto 1500,-Kč 
7.3 Dodatek k žádosti o neinvestiční finanční příspěvek ze dne 10.1.2011 – Svazek obcí  
Tasovice a Hodonice 
7.4 Žádost o projednání odebraného osobního příplatku – ing. Vavřínová 
 
Místostarosta dále navrhl, aby bod 2.11 měl následující  znění: „Žádost o úpravu nájemní  
smlouvy a vyřazení vitríny“ – Blanka Tomková 
Hlasování: pro 9, proti  0,  zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 3: ZO schválilo nové znění žádosti  
 
V bodě 2.18 místo slova příspěvek použít slovo investice 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 4: ZO odsouhlasilo nové znění  žádosti  
 
Procházka Jan za občanské sdružení Hodoňáci navrhl vřadit jako bod 2.6 – žádost o příspěvek 
na Dětský den v částce 10.200,-Kč, protože Petr Dvořák podával žádost  ve  středu v 10.00 
hodin, nebylo mu vyhověno, že je to opožděně 
Korger – ve 14.00 hodin nebyla  ještě  žádost na obci, není potom čas připravit včas program 
na vývěsku, aby visel 7 dní před zastupitelstvem 
Dvořák: sdělte tedy občanům do kdy a do kolika hodin je možné podávat žádosti, protože do 
7 dnů znamená do středy do 19 hodin 
Hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 2 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová 
Proti: Korger, Neunteufel, Medek 
Zdrželi se: Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 5: Tento bod nebude vřazen do dnešního programu. 
 
V bodě 2.17 je třeba opravit rok závěrečného vyúčtování - patří 2010 
 
Dále návrh, ať je bod 7.4 vložen za bod 2.15 – neboť body na sebe navazují. 
Protinávrh: bod 7.4 zcela vyřadit z programu  
Hlasování o protinávrhu: pro 3, proti 4, zdržel se 2. 
Pro: Neunteufel, Medek, Lattnerová 
Proti: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová 
Zdrželi se: Korger, Seidl 
Tento protinávrh neprošel. 
Hlasování o návrhu: pro 4, 2 proti, 3 se zdrželi.  
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová 
Proti: Medek, Lattnerová 



Zdrželi se: Korger, Neunteufel, Seidl 
Přijaté usnesení č. 6: Bod 7.4 zůstane v programu jednání na původním místě. 
 
Hlasování o celém programu včetně doplnění: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 7: Schůze se bude řídit odsouhlaseným  programem 
 

1.Kontrola úkolů ze 7. zasedání ZO Hodonice ze dne 30.3.2011 
 
1.1 Žádost o opravu komunikace – ZD Hodonice 
Tento úkol trvá, zpracovávány jsou podklady, které poslouží pro zadání na výběr dodavatele 
 
1.2 Žádost o projednání cen a snížení sazby za energie a otop – Inna  Šprtová 
Návrh – nájemné a elektrickou energii uhradit v plné výši, částku za otop snížit na polovinu,  
upustit od platby za vodu.  
V příštím roce žádat znovu. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č.8: ZO schvaluje dle návrhu - nájemné a  elektrickou  energii uhradit v plné  
výši, za otop uhradit polovinu a platbu za vodu odpustit. Rozhodnutí platí do konce roku 
2011. 
 
1.3 Žádost o pronájem nebytových prostor – Vítězslav Trmal 
Návrh: - stejný jako u předchozí žádosti 
Hlasování: pro  9,  proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 9: ZO schvaluje dle návrhu – nájemné a elektrickou energii uhradit v plné  
výši, za otop uhradit polovinu a platbu za vodu odpustit. Rozhodnutí platí do konce roku 
2011. 
 
1.4 Žádost o navrácení půjčky – Aleš Berka 
P. Berka poslal novou žádost ve které nesouhlasí s nájemní smlouvou na dobu určitou  
Návrh: půjčku vracet jako v původní smlouvě, postupovat podle rozhodnutí z minulého   
zasedání. 
Hlasování: pro 8, proti 0,  zdržel se 1 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Zdržel se: Korger 
Přijaté usnesení č. 10: ZO dodrží své rozhodnutí z minulého jednání 0Z – tedy vrátí zbylou  
částku z 260.000,-Kč, zrušena bude smlouva o smlouvě budoucí na koupi bytu a uzavřena  
bude nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2011 
 
1.5 Žádost o navrácení půjčk y – ing. Jaroslav Hruška 
Návrh: neschvalovat tuto  žádost  
Hlasování: pro 9, proti 0,  zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 11:  ZO neschválilo tuto žádost 
 
1.6 Zápis z provedené kontroly finančního a kontrolního výboru 



Zprávu přečetla M. Lattnerová. Fr. Houšť znovu pravil, že by se měl kontrolní výbor omluvit 
funkcionářům TJ – jeho výboru a vysvětlit, proč jsou 2 zápisy. Navrhuje, držet se bodu 
z minulého zastupitelstva. 
Úkol trvá. Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
1.7 Žádost TJ Hodonice o projednání podmínek pro činnost v prostorách KD Hodonice 
Návrh: nechť platí stejné podmínky v tomto roce jako v roce předcházejícím – 
Hlasování: pro 9, proti 0,  zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 12: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu souvisejících výdajů 
s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice ve 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2011 
 
1.8 Nabídky na tvorbu webové prezentace pro obec  Hodonice 
Tento úkol trvá. Zastupitelstrvo obce bere na vědomí 
 
1.9 Odkoupení  pozemků – p.č. GP (1305), (1306) a (1307) v k.ú. Hodonice 
Vlastník požaduje částku 60,-Kč/m 2 . Návrh V. Seidla – koupit uvedené pozemky za částku 
60,-Kč. Fr. Houšť podotkl, že je třeba ukončit nájemní vztahy neboť tyto pozemky jsou 
v pronájmu. Teprve potom je možno diskutovat o koupi. 
ZO bere věc na vědomí 
 
1.10 Informace o provedeném odpisu  majetku – likvidační komise 
Návrh: odepsat jen monitor ze STÚ a žehličku z DPS. Staré židle a stoly ponechat. 
Hlasování:pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Lattnerová 
Zdržel se: Seidl 
Přijaté usnesení č. 13: ZO schvaluje odpis monitoru ze STÚ a žehličky z DPS 
 
1.11 Záměr pronájmu p.č. 588/3 ing. Kvasnička 
1.12 Námitka proti rozhodnutí OÚ pronajmout pozemek p.č. 588/3 – M.Cvingráf 
1.13 Žádost o koupi pozemku p.č. 588/3 – M.Cvingráf 
 
Všechny tři podněty byly projednávány spolu. Majetková komise navštívila místo a zjistila, že  
by bylo třeba zbudovat příjezdovou komunikaci pro případ požáru a dále vybudovat IS. 
Návrh majetkové komise: parcelu neprodávat, pouze ji pronajmout ing. Kvasničkovi 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se  0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č: 14: Z0 schvaluje pronájem pozemku p.č.588/3 ing. Kvasničkovi za cenu  
obvyklou tj. 1,- Kč. 
 
1.14 Žádost o výměnu kotlů v obecních bytech na č.p. 375 – Marika Žáčková 
Majetková a bytová komise místo navštívila. Komise navrhuje držet se vyhlášky č. 258/1995, 
která se týká oprav a životnosti vybavení v bytech. Komise navštíví obyvatele domu č.p. 375  
znovu, a to s odborníkem, který posoudí stav kotlů a dá návrh na vyřazení. Během roku je  
třeba evidovat všechny opravy v bytech. 
Hlasování: pro  9, proti  0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 15: OZ schvaluje evidenci oprav kotlů a sestavení pravidel pro vyřazování. 
 



1.15 Žádost o pronájem zahrady – p.č. 904/1 - Indrovi 
Záměr byl vyvěšen.  
Hlasování: pro 9,  proti 0,  zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 16: ZO schvaluje pronájem zahrady p.č. 904/ 1 na dobu neurčitou pro  
manžele Indrovy s výpovědní lhůtou jeden rok za  cenu 1,-Kč/m2 

 
1.16 Žádost o možnost umístění kamery na zeď KD Hodonice – Mgr. Hochman 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Lattnerová 
Nepřítomen: Seidl 
Přijaté usnesení č. 17: ZO povoluje p. Hochmanovi instalovat na vlastní náklady kameru za 
předpokladu dodržení zákona. 
 
1.17 Žádost o instalaci bezpečnostních fólií na okna ve výdejně léčiv – Mgr. Hochman 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Zdržel se: Korger 
Přijaté usnesení č. 18: ZO povoluje Mgr. Hochmanovi instalaci bezpečnostních fólií do oken  
ve výdejně léčiv v částce do 5817,-Kč (bez DPH), které uhradí  obec. 
 
1.18 Žádost o určení a schválení použití  finančních  prostředků přijatých na rozvoj obce 
Tento úkol trvá, zastupitelstvo jej bere na vědomí. 
 
1.19 Žádost o stanovení pravidel nebo postupů při výměně vybavení bytů v DPS 
Je třeba dodržovat odpisové doby dle zákona a nařízení vlády č. 258/1995. V případě  
potřeby povolá vedoucí DPS odborníka, který věc posoudí a doporučí vyřazení věci. 
Tento úkol trvá, zastupitelstvo jej bere na vědomí. 
 
1.20 Informace ohledně zájmu rodičů o provoz MŠ Hodonice v době letních prázdnin 
Informaci podala p. Lattnerová, zapsaných je 105 dětí, požadavek na MŠ podalo 7 rodičů. 
Provoz je zajištěn v Tasovicích. MŠ Hodonice bude ode dne 4.7.do 29.7.2011 uzavřena. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 
1.21 Provoz tenisových kurtů 
Byly vyvěšeny dva záměry – jeden na pronájem, druhý na správce kurtů. O pronájem se  
nehlásil nikdo, na místo správce přišly 4 žádosti: Josef Chmelka, Zdena Grerxová, Dana  
Poľáková a Boudný Miloš. 
Cena za užívání kurtů zůstává stejná jako v roce předchozím, tedy 80,-Kč /hodina za tenisové 
kurty a 10,-Kč/hodina za hřiště. O přijetí správce kurtů rozhodne starosta. 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí. 
 
1.22 Vyjádření k vyřízení žádosti – firma Renokov (p.č. 999/13) 
Firma se vyslovila, že částka 150,-Kč je vysoká. Pavel Houšť navrhl, aby se pozemek prodal za  
100,-Kč/m 2 a pozemek aby se prodal formou smlouvy o smlouvě budoucí. 
Hlasování: pro 9,proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 19: ZO schvaluje odprodej pozemku p.č. 999/13 firmě Renokov za částku 
100,-Kč/m2  a pozemek prodat smlouvou o smlouvě budoucí.  



 
 

2.Projednávání žádostí: 
 
2.1 Žádost o prodej pozemku nad sklepem – p.č. 380/1 – manželé Burianovi 
Burianovi by měli předložit smlouvu o koupi sklepa aby potvrdili, že je sklep jejich. Místo  
navštíví bytová a majetková komise, která zjistí fakta a doporučí způso  řešení. 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí  
 
2.2 Žádost o odkoupení pozemku p.č. GP (727) – Markovi 
Markovi musí řešit věc s Katastrálním úřadem, neboť jsou nejasnosti kolem parcelního čísla  
Zastupitelstvo bere věc na vědomí   
 
2.3 Žádost o umožnění splácení dluhu – Ilona Zbořilová 
Letos dosud nic nesplatila, dluží 22.022,-Kč za nájem a služby. 
Hlasování: pro  9, proti  0, zdržel se  0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 20: ZO schvaluje p. Zbořilové splacení dluhu do 30.4.2011, v případě  
nesplnění úhrady do tohoto data postupovat dle nájemní smlouvy. 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
2.4 Žádost o zpracování projektu odbornou firmou a později umístit přechody pro chodce, 
popřípadě semafory – J. Vojtěch 
Toto bylo řešeno několikrát již i v minulosti. 
Návrh: starosta bude pokračovat v jednání s firmou Urbania a na příštím zasedání podá   
zprávu o výsledku jednání a o možnosti vybudování přechodů či zabudování semaforů 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí 
 
2.5 Žádost o přívod  IS  k p.č. 531/1 – Jana  Procházková 
Návrh: starosta zjistí, zda je zde možno vybudovat IS (cesta má totiž několik vlastníků), 
bytová a majetková komise věc projedná s vlastníky a navrhne způsob řešení. 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí 
 
2.6 Žádost o provedení stavební úpravy ordinace – MUDr. Hebelková Zd. 
Návrh: nechť MUDr. Hebelková si nechá obložit stěnu stavební firmou a částka, kterou za  
toto zaplatí se jí umoří z nájmu 
Hlasování:  9  pro, proti 0,  zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 21: ZO souhlasí s provedením stavebních úprav popsaných v žádosti s tím, 
že si MUDr. Hebelková zajistí na obložení stavební firmu sama. Částka, kterou za práci 
zaplatí, se jí umoří z nájmu. 
 
2.7 Žádost o vzdání se předkupního práva k p.č. GP (758) v k.ú. Hodonice – Sládkovi 
Návrh: nechť se obec vzdá předkupního práva k pozemku GP 758 (p.č. 207/2 a 207/3) dle 
GP č. 848-75/2011 zpracovaný firmou Znogeo dne 04.04.2011. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 22: ZO se vzdává předkupního práva k pozemku GP (758) ve prospěch  
manželů Sládkových. 



 
2.8 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 938/10 – Zuzana Lahučká 
Je třeba vyvěsit záměr 
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí 
 
2.9 Žádost o možnost provést stavbu na cizím pozemku – Le Van Ai 
Hlasování: pro 9, proti  0,  zdržel se  0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 23: ZO souhlasí s možností provést stavbu na obecním pozemku za  
předpokladu, že žadatel předloží řádnou projektovou dokumentaci. 
 
2.10 Žádost o zabudování měřících přístrojů na měření spotřebované energie,vody a tepla 
v provozovně kadeřnictví na DPS – Pavlína Machálková 
Návrh: neschválit žádost p. Machálkové a držet se podepsané smlouvy 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 24: OZ neschvaluje žádost p. Machálkové na zabudování měřičů spotřeby 
 
2.11 Žádost o úpravu nájemní smlouvy a vyřazení vitríny – Blanka Tomková 
a druhá část žádosti: úprava za užívání energií, prostor, nábytku ad. 
Návrh: do příštího OZ připraví místostarosta, za které konkrétní položky p. Tomková platí a 
co je tedy možno vypustit. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
2.12 Žádost o snížení prašnosti komunikace na příjezdu do Štěrkovny Hodonice – Josef Albert 
Návrh:v měsíci květnu vejít v jednání s firmou CEMEX a podílet se tak na přípravách úpravy  
cesty a snížení prašnosti uvedené komunikace. ZO ukládá místostarostovi, aby s firmou a   
zúčastněnými vyvolal jednání a na příští schůzi předá konkrétní informace o způsobu řešení 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí 
 
2.13 Nesouhlas s přeúčtováním výdajů na seřízení oken – Kružíkovi 
Kontrolní výbor spolu s místostarostou prostudují způsob účtování oprav firmou a příště 
přednesou návrh řešení 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
2.14 Nesouhlas s přeúčtováním výdajů na seřízení  oken – Auerovi 
Kontrolní výbor spolu s místostarostou prostudují způsob účtování oprav firmou a příště   
přednesou návrh řešení  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
2.15 Žádost o prošetření situace na DPS odborníkem na bytové otázky – nájemníci DPS 
Návrh: místostarosta pozve zastupitelstvo obce, vedoucí ing. Vavřínovou, nájemníky 
a odborníka a svolá schůzku, kde bude situace řešena 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
2.16 Rozpočtové opatření č. 1/2011 za měsíc březen 2011 – H.Prokešová 
Byly rozebírány jednotlivé položky, finanční referentka nebyla přítomná, některé věci je  
třeba objasnit. Tento bod bude tedy schválen na příští schůzi 
ZO bere na vědomí 



 
2.17 Příprava návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za r. 2010 – H. Prokešová 
Bude zpracován komentář k návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2010, který   
bude zveřejněn na úřední desce tak, aby po 15 dnech zveřejnění byl projednán a schválen  
na jednání ZO nejpozději do 30.6.2011 
ZO bere na vědomí, bod bude připraven ke schválení na příštím zasedání.  
 
2.18 Žádost o schválení investice na pořízení koutu pro děti v Obecní knihovně 
Fr. Houšť navrhuje věc odložit do doby, než bude knihovna vybavena a plně funkční 
Zastupitelstvo bere věc na vědomí 
 
2.19 Žádost o proplacení dalších výdajů spojených s obecní akcí Minidiskotéka – M. 
Lattnerová 
Návrh: vrátit se k projednávání věcí po předložení všech dokladů, spojených s touto akcí  
Hlasování: pro 7, proti 0, Zdržel se 2 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Lattnerová 
Zdrželi se: Medek, Seidl 
Přijaté usnesení č. 25: ZO ukládá M.Lattnerové předložit finanční doklady do příští schůze 
s tím, že rozhodnuto bude příště 
 
2.20 Žádost o úhradu dopravy na zájezd Floria do výše částky 10.000,-Kč 
Návrh: všichni cizí zaplatí 100,-Kč za dopravu, jen hodoničtí občané budou mít dopravu  
zdarma 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 26: ZO souhlasí s úhradou dopravy za hodonické občany do výše 10.000,-
Kč 
 
2.21 Žádost o projednání a schválení výsledku hospodaření MŠ Hodonice za rok 2010 – M. 
Lattnerová 
Fr. Houšť – návrh – převést přebytek do rezervního fondu a provozní náklady ponížit o tuto  
částku. Odpovídá Lattnerová – tyto peníze nelze užít na provoz.  
Návrh: - přeúčtovat tuto částku do rezervního fondu MŠ Hodonice 
Hlasování: pro 8, proti 0,  zdržel se 1 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl  
Zdržela se: Lattnerová 
Přijaté usnesení číslo 27: ZO schvaluje převod finanční částky do rezervního fondu MŠ 
 
2.22 Záměr vybudování prodejny na hranicí obcí Hodonice a Tasovice – firma Flosman 
Naše obec se vyjádří až po vyjádření obce Tasovice 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
2.23 Žádost o poskytnutí informací o inventarizaci a kácení dřevin – P.Houšť 
Stromy prohlédnuty odborníkem, rozhodnutí o kácení stromů vydala obec. Připomínka P. 
Houště – „domnívá se, že šlo o porušení usnesení zastupitelstva, protože v době  
rozpočtového provizoria nesmí být objednávány žádné služby bez odsouhlasení 
v zastupitelstvu a navíc bez výběrového řízení. Kdo to objednal?“ 
P. Seidl sdělil, že inventarizaci objednal spolu se starostou jako předseda komise pro životní 
prostředí. Inventarizace bude zastavena, objednávka bude stažena a on je  ochoten zaplatit 



případné náklady ze svého. Procházka: kam přišlo dřevo z pokácených stromů. Seidl: dřevo je 
uloženo v areálu bývalého farního dvora. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 
2.24 Žádost o prověření účelného nakládání s obecními prostředky při pořízení „Návrhu 
zadání pro vypracování změny č.1 ÚP Hodonice“ – Pavel Houšť 
Město Znojmo změnu návrhu odmítlo zpracovat, proto byla požádána jiná firma.  
Návrh: nechť je žádost prošetřena finančním a kontrolním výborem za účasti Pavla Houště 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 4  
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Neunteufel 
Zdržel se: Korger, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 28: ZO pověřuje kontrolní a finanční výbor k prošetření b.č. 2.24 za účasti 
P. Houště 
 
2.25 Žádost o pověření kontrolního výboru, aby provedl šetření právnických a podnikajících 
fyzických osob v obci Hodonice, jak nakládají s TDO – P. Korger 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá kontrolnímu výboru věc zjistit a v příštím  
zasedání podat o zjištěních zprávu. 
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se  0 
Pro: Procházka, Houšť P., Houšť Fr., Mitregová, Korger, Neunteufel, Medek, Seidl, Lattnerová 
Přijaté usnesení č. 29: ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení šetření u právnických 
a podnikajících osob – jak likvidují TDO 
 
3.Žádost o zaměstnání – na správce tenisových kurtů 
Miloš Boudný, Hodonice, Josef Chmelka, Hodonice, Danuše Poľáková, Krhovice 
Zdeňka Grexová, Hodonice 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
4.Žádost o zaměstnání  
Danuše Poľáková, Krhovice 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
5.Žádost o přidělení bytu 
Jiřina Kobská, Velký  Karlov 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
6.Žádost o umístění v DPS 
Anna Čechová,Moravský Krumlov, Ladislava Čablová, Krhovice, Jaroslav Dorňák, Znojmo. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 




