Zápis z 12.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 27.12.2019

Přítomni: Josef Čihař, Jitka Kalousková, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miloš Bohuslav, ,
Miroslav Dopita
Omluveni: Marie Lempachová

Ověřovatelé zápisu: Miloš Bohuslav, Zdeněk Drs
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. Zařazení DHM –vodovod Blatec
6. Odměnování ZO-nařízení vlády č. 318/2017 Sb
7. Revitalizace zeleně
8. Vnitřní směrnice obce
9. Nařizení starosty –inventarizace majetku
10. Inventurní komise
11. Rozpočet na rok 2020
12. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2021
13. Palivové dřevo
14. Závěr

1. Schůzi zahájil starosta p. Josef Čihař v 18:00 hod, přivítal všechny přítomné a konstatoval
zastupitelstvo usnášení schopným.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Miloš Bohuslav, Zdeněk Drs . Zapisovatelem byla určena p.
Jitka Kalousková

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem minulé schůze a souhlasilo se všemi body
jednání.
Usnesení č.74/2019
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 6proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.18 a 19. ZO bere na
vědomí.
Usnesení č.75/2019
Rozpočtové opatření č. 18 a 19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvu obce bylo seznámeno se zařazením DHM –vodovod Blatec č. protokolu 3H
inventární číslo 237 ze dne 11.12.2019 v celkové ceně 2702798,32 kč.ZO souhlasí se
zařazením.
Usnesení č. 762019
Zařazení DHM –vodovod Blatec
Hlasování: pro 6 ,proti 0,zdržel se 0.

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novelou nařízení vlády č.318/2017Sb o odměování
zastupitelstva.ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 77/2019
Nařízení vlády č 318/2017 Sb
ZO bere na vědomí

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou revitalizace zeleně .ZO bere zprávu na
vědomí.
Usnesení č.782019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s vnitřní směrnicí obce .ZO souhlasí s novou vnitřní
směrnicí.
Usnesení č.79/2019
Vnitřní směrnice obce
Hlasování 6 pro, 0 proti, zdržel se 0.

9.Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením starosty k inventarizaci majetku a závazků se
stavem k 31.12.2019.ZO souhlasí s nařízením starosty.
Usnesení č. 80/2019
Nařízení starosty-inventarizace majetku
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem inventarizace majetku a závazků a vytvořením
komise k inventarizaci majetku obce od 1.1.2020 do 20.1.2020 se stavem k 31.12.2019.
Zastupitelé vytvořili tuto komisi.
Předseda komise: Miroslav Dopita
Členové komise: Marie Lempachová
Martin Hájíček
Miloš Bohuslav
Usnesení č. 81/2019
Inventurní komise
Hlasování: pro 6proti 0,zdržel se 0.

11. Zastupitelstvu obce Hodětín byl předložen rozpočet na rok 2020 ke schválení. Zastupitelé
tento schodkový rozpočet (výdaje 3,952milionu, příjmy 2,851 milionu, schodek ve výši
1,101milionu Kč) projednali a následně schválili.(viz příloha) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úředních deskách a v elektronické podobě od 7.12.2019 sejmut dne 27.12.2019.Schválený
rozpočet na rok 2020 bude vyvěšen.
Usnesení č. 82/2019
Rozpočet na rok 2020
Hlasování: pro 6,proti 0,zdržel se 0.
12. Zastupitelstvu obce Hodětín byl předložen střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-–
2022 ke schválení. Návrh byl vyvěšen na úředních deskách a v elektronické podobě od
7.12.2019 sejmut dne 27.12.2019. Zastupitelé tento výhled projednali a následně jej
schválili.(viz příloha). Schválený střednědobý výhled na roky 2020 – 2022 bude vyvěšen.
Usnesení č.83/2019
Rozpočtový výhled 2020-2022
Hlasování: pro6, proti 0,zdržel se 0.
13.Zastupitelé byli seznámeni s pořadníkem palivového dřeva. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.84/2019
ZO bere na vědomí

14. Závěr. Dalších připomínek nebo doplňků do usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat
všemi přítomnými členy zastupitelstva. Závěr jednání provedl starosta obce v 19.30hod.

Ověřovatelé zápisu:

Miloš Bohuslav …………………….
Zdeněk Drs ………

.
Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

