Zápis z 2.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 28.2.2020

Přítomni: Josef Čihař, Jitka Kalousková, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miroslav Dopita,
Marie Lempachová ,Miloš Bohuslav
Omluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: Marie Lempachová, Miloš Bohuslav
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. OZV3/2020
6. VS Bechyňsko
7. Návrh prodeje bývalého vodojemu - záměr
8.Revitalizace zeleně
9.Kanalizace Hodětín
10. Palivové dřevo
11. Ostatní
12. Nařízení vlády 318/2017 Sb.
13. 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 Marie Lempachová, Miloš Bohuslav . Zapisovatelem byla
určena p. Jitka Kalousková
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem minulé schůze a souhlasilo se všemi body
jednání.
Usnesení č.11/2020
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 7 proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.3. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.12/2020
Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvo obce znovu projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2020 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Zastupitelé se rozhodli o přesunuti
rozhodnutí na září, říjen 2020
Usnesení č.1 3/2020
Přesunutí bodu OZV 3/2020
Hlasování:7 pro, proti 0, zdržel se 0

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem dodatku smlouvy o nájmu a provozování
vodovodních a vodohospodářských zařízení Bechyňsko. Zastupitelé s dodatkem smlouvy
souhlasí.
Usnesení č.1 4/2020
Dodatek smlouvy VS Bechyňsko
Hlasování:7 pro, proti 0, zdržel se 0

7. Zastupitelstvu obce byly předány návrh na odprodej bývalého vodojemu v kú Senožaty u
Bechyně .Zastupitelstvo obce Hodětín schvaluje záměr prodeje podílu 20/1000 na stavbě
technického vybavení ( budova bývalého vodojemu bez čp. a č. ev.) postavené na pozemku
p.č.st.31 v kú Senožaty u Bechyně. záměr bude řádně vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dní na
úředních deskách obce a www.hodetin.cz
Usnesení č.15/2020
Záměr odprodeje
Hlasování 7 pro, proti 0 ,zdržel se 0

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenou zeminy ohledně možné revitalizace návse v obci
Hodětín. ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 16/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí.

9.Zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravou projektu kanalizace Hodětín.S vypracováním
zadání veřejné zakázky malého rozsahu byli pověřeni pan Martin Hájíček a pan Josef Čihař.
Usnesení č.1 7/2020
Kanalizace Hodětín
Hlasování 7 pro ,0 proti ,zdržel se 0.
10. Zastupitelé byli seznámeni s pořadníkem palivového dřeva. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.18/2020
ZO bere na vědomí
11. Ostatní-zastupitelé souhlasí s oslovenín firmy KAWAS Slapy na opravu kanalizace Nová
Ves, sepsáním výběrového řízení na LHP Hodětín, s oslovením ING. Ťukalové na ÚP
Hodětín,koupi plátna a projektoru.
Usnesení č.19/2020
Ostatní připomínky
Hlasování 7 pro ,0 proti, zdržel se 0.

12. Zastupitelstvo obce bylo znovu seznámeno s novelou nařízení vlády č.318/2017Sb o
odměování zastupitelstva. Rozhodnutí o odměňování členů zastupitelstva,členů výborů.
Zastupitelstvo obce na základě návrhu souhlasilo jmenovitým odměňování zastupitelstva
obce a členů výborů s platností od 1.3. 2020 dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. takto:
Starosta Josef Čihař………………………………………....15000Kč/měs. hrubého
Místostarostka Jitka Kalousková...…………………………..7000Kč/měs. hrubého
Předseda finančního výboru, člen ZO Marie Lempachová….2500Kč/měs. hrubého
Předseda kontrolního výboru, člen ZO Miloš Bohuslav….....2500Kč/měs. hrubého
Člen finančního výboru, člen ZO Miroslav Dopita….……...2000Kč/měs. hrubého
Člen finančního výboru, člen ZO Zdeněk Drs……....……...2000Kč/měs. hrubého
Člen kontrolního výboru, člen ZO Martin Hájíček..………...2000Kč/měs. hrubého
Člen kontrolního výboru, není člen ZO Dagmara Hájíčková...750Kč/měs. hrubého
Usnesení č. 20/2020
Nařízení vlády č 318/2017 Sb
Hlasování 4 pro,3 proti, zdržel se 0
13. 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:

Marie Lempachová …………………….
Miloš Bohuslav ………

.
Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

