Zápis z 1.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 31.1.2020

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

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dopita, Martin Hájíček
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. KoPÚ Komárov
6. Návrh smlouvy –přivaděč Bechyně
7. Žádost o příspěvek
7.1.Myslivecký spolek
7.2. Domácí hospic Jordán
7.3. SDŽ Březnice-dětský karneval
8.OZV 1/2020
9.OZV 2/2020
10. OZV 3/2020
11. Koupě pozemku st 5v kú Hodětín
12. Palivové dřevo
13 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 Miroslav Dopita, 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.1/2020
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 6 proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.1 a 2. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.2/2020
Rozpočtové opatření č. 1 a 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s návrhem komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Komárov u Soběslavi s rozšířeným obvodem do k.ú. Hodětín.V komplexní pozemkové
úpravě dojde k přiřazení polní cesty a zapsání do majetku obce Hodětín.
Usnesení č. 3/2020
KoPÚ Komárov
Hlasování: pro 6 ,proti 0,zdržel se 0.

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o společnosti pro veřejnou
zakázku týkající se opravy vodovodního přivaděče DN400 v Libušině ulici v Bechyni. Podle
zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vodovodní přivaděč je vodárenský
majetek v podílovém vlastnictví obce Hodětín podílem 2.0 procenta. Zastupitelé rozhodli o
podepsání smlouvy s investičním odborem města Bechyně.
Usnesení č. 4/2020
Návrh smlouvy o veřejné zakázce
Hlasování: 5 pro, 1 proti, zdržel se 0

7. Zastupitelstvu obce byly předány návrhy na finanční příspěvky pro myslivecký spolek
Březnice, Domácí hospic Jordán, SDŽ Březnice na dětský karneval. Zastupitelé rozhodli o
příspěvku Myslivecký spolek -2000 Kč, Hospis Jordán 5000 Kč a SDŽ 3000 Kč. ZO pověřilo
starostu obce jednáním podpisu darovacích smluv.
Usnesení č.5/2020
Finanční příspěvek
Hlasování
Myslivecký spolek 4 pro, 0 proti zdržel se 2
Domácí hospic Jordán 6 pro, 0 proti, zdržel se 0
SDŽ Březnice 5 pro ,0 proti , zdržel se 1

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s OZV 1/ 2020 o místním poplatku ze psů. Poplatek za
jednoho psa činí 50 Kč ,za druhého a každého dalšího 75 Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele ,kterým je osoba starší 65 let je 50 Kč. ZO souhlasí s OZV.
Usnesení č. 6/2020
OZV 1/2020
Hlasování: pro 6 , proti 0,zdržel se 0.

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s OZV 2/2020 poplatek za užívání veřejného prostranství.
Poplatek se platí za každý započatý metr čtvereční a každý započatý den. Cena uvedena
v závazné veřejné vyhlášce. ZO souhlasí s OZV.
Usnesení č. 7/2020
OZV 2/2020
Hlasování: pro 6, proti 0 ,zdržel se 0

10. OZV 3/2020 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí . Zastupitelstvo přesunulo
tento bod na další jednání a vyžádalo si přeposlat návrh na e mail. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.8/2020
OZV 3/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
11. Koupě pozemku st. 5 v kú Hodětín. Zastupitelstvo bylo seznámeno s vlastnictvím
pozemku na návsi v Hodětíně, kdy všechny pozemky jsou v majetku obce Hodětín mimo této.
Starosta bude kontaktovat majitele tohoto pozemku a zastupitelstvo na dalším jednání
obeznámí s výsledkem. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.9/2020
Parcela st.5 v kú Hodětín
ZO bere na vědomí

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

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:

Miroslav Dopita …………………….
Martin Hájíček ………

.
Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

