Zápis z 5.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 26.6.2020

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

Ověřovatelé zápisu: Marie Lempachová, Martin Hájíček
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. Kanalizace Hodětín-Výběrové řízení
6. Prodej vodojemu
7. VS Bechyňsko-výroční zpráva
8. Mikroregion Bechyňsko-poplatek za občana
9. Úprava prostranství před OÚ
10. Palivové dřevo
11. Schválení účetní závěrky
12. 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 Marie Lempachová, Martin Hájíček. Zapisovatelem byla
určena p. Jitka Kalousková

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem minulé schůze a souhlasilo se všemi body
jednání.
Usnesení č.35/2020
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 7 proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.8. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.36/2020
Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem komise určené k výběrovému řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se zhotovení kanalizace povrchové vody v obci
Hodětín. Po přezkoumání všech návrhů se komise rozhodla pro doporučení vítěze firmu
KAVAS W s.r.o.
Výše uvedená firma splnila veškeré zadávací podmínky a taktéž nabídla nejpříznivější cenu.
Zastupitelstvo rozhodlo na základě posouzení cenových nabídek sepsáním SoD s firmou
Kavas W s.r.o. Slapy. ZO pověřuje starostu obce Josefa Čihaře jednáním v této věci
Usnesení č. 37/2020
Výběrové řízení –firma KAVAS W s.r.o.
Hlasování 7 pro, zdržel se 0, proti 0

6.Zastupitelstvo obce Hodětín schvaluje prodej podílu o velikosti 20/1000 na stavbě
technického vybavení(budova býv. vodojemu bez č.p. a č. ev. ) postavené na pozemku p. č.
31 v kú Senožaty u Bechyně panu Petru Koudelkovi, bytem Táborská 109, 391 65, Bechyně
za kupní cenu ve výši 7603,74 Kč.
Usnesení č. 38/2020
Prodej podílu vodojemu
Hlasování 7 pro ,0 proti, zdržel se 0.

7. Zastupitelé byli seznámeni s výroční zprávou vodárenského sdružení Bechyňsko o činnosti
a výsledcích hospodaření VS.
Usnesení č39/2020
VS-Bechyňsko
ZO bere na vědomí

8.Zastupitelé obce byli seznámeni s výší poplatku za občana do Mikroregionu Bechyňsko.
Výše poplatku je 2 Kč za občany , tzn. k 1.1.2020 bylo 96 obyvatel a celková částka poplatku
je 192 Kč ZO souhlasí.
Usnesení č.40/2020
Mikroregion Bechyňsko
Hlasování 7 pro,0 proti, zdržel se 0

9. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem úpravy prostranství před budovou obecního úřadu.
Usnesení č.41/2020
ZO bere na vědomí

10. Zastupitelé byli seznámeni s pořadníkem palivového dřeva.
Usnesení č.42/2020
ZO bere na vědomí

11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh účetní závěrky obce Hodětín za r.2019. ZO
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4
vyhlášky MF č.220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. ZO tímto schvaluje účetní závěrku obce Hodětín za r.2019.O schválení
závěrky bude vyhotoven protokol na zákl. platné vnitřní směrnice obce o schvalování
účetních závěrek, informace o schválení bude dále zaslána v nejbližším možném termínu,
nejpozději do 10.7.2020 do Centrálního systému účetních informací státu dle technické
vyhlášky o účetních záznamech. Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku
hospodaření za r.2019 ve výši 655.802,16 Kč na účet 432 - výsledek hospodaření min.
účetního období.“
Usnesení č. 43/2020
Účetní závěrka za rok 2019
Hlasování: pro 7, proti 0,zdržel se 0.
12. Závěr jednání provedl starosta obce v 19.30hod. Dalších připomínek nebo doplňků do
usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Ověřovatelé zápisu:

Maríe Lempachová …………………….
Martin Hájíček ………

.
Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

