Zápis z 2.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 1.3.2019

Přítomni: Josef Čihař, Jitka Kalousková, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miloš Bohuslav,
Marie Lempachová, Miroslav Dopita
,
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Drs, Miroslav Dopita
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze
4. Rozpočtové opatření
5. Výběrové řízení-Lesní hospodář
6. Žádost Myslivecké sdružení-Zelený háj Březnice
7. Žádost TJ Březnice
8. Budova bývalé školy
9. Palivové dřevo
10. Závěr
1. Schůzi zahájil starosta p. Josef Čihař v 18:05 hod, přivítal všechny přítomné a konstatoval
zastupitelstvo usnášení schopným.

2.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Zdeněk Drs,p. Miroslav Dopita Zapisovatelem byla
určena p. Jitka Kalousková

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem minulé schůze a souhlasilo se všemi body
jednání.
Usnesení č.13 /2019
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 7proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č. 3 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č 3.
Usnesení č.14 /2019
Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na funkci lesního
hospodáře.Byly přijaty dva návrhy. Pan Miroslav Dopita a pan Ing.Petr Novák.Zastupitelé
formou hlasování rozhodli o novém lesním hospodáři a to pro pana Miroslava Dopitu.
Usnesení č.15 /2019
Funkce LH
Hlasování 7proti 0,zdržel se 0..
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí Mysliveckého sdružení Zelený háj Březnice
o sponzorský dar. Zastupitelé rozhodli přispět finančním příspěvkem 2000 kč.
Usnesení č. 16/2019
Sponzorský dar
Hlasování: pro7, proti0, zdržel se 0.
7. Zastupitelsvo obce bylo seznámeno s žádostí TJ Březnice o finanční dar k příležitosti 50tého výročí založení fotbalového klubu.Zastupitelé rozhodli přispět částkou 6000 kč dle
požadovaného návrhu.
Usnesení č.17/2019
Žádost TJ Březnice
Hlasování :pro 7,proti 0,zdržel se 0
8. Projednávání rekonstrukce bývalé budovy školy. Zastupitelé znovu projednali opravu
bývalé školy s návrhem na zpracováni studie rekonstrukce .Možný záměr v podobě opravy na
bytové jednotky.ZO bude seznámeno s cenovými nabídkami na zpracování studie přestavby
bývalé ZŠ na bytové jednotky.
Usnesení č.18/2019
Studie přestavby ZŠ
Hlasování: pro7, proti 0,zdržel se 0.

9..Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pořadníkem prodeje palivového dřeva. ZO bere
zprávu na vědomí.
Usnesení č.19/2019
Palivové dřevo
ZO bere zprávu na vědomí.
10.Závěr. Dalších připomínek nebo doplňků do usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat
všemi přítomnými členy zastupitelstva. Závěr jednání provedl starosta obce v19.35 hod.
Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Drs…………………….

Miroslav Dopita..……………….

Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

