Zápis z 11.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 27.11.2020

Přítomni: Josef Čihař, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miloš Bohuslav,
Jitka Kalousková,
Omluveni: Marie Lempachová, Miroslav Dopita
Ověřovatelé zápisu:, Zdeněk Drs, Miloš Bohuslav
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatřen č.15
5. Návrh rozpočtu na rok 2001
6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021-2023
7. Sanace přiváděcího řádu DN400-Bechyně
8. Zařazení do majetku
9. Nabídka vypracování projektové dokumentace –bývalá ZŠ
10. Nájemní smlouvy -záměr
11. Žádost o odkoupení části pozemku 627/1 v kú Blatec
12. Přezkum hospodaření –dílčí 2020
13. Oprava kanalizace Blatec,Hodětín
14. Dětské hřiště- Hodětín
15. Palivové dřevo
16. 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 Zdeněk Drs, 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.78/2020

Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 5, proti 0,zdržel se 0.
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.15. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.79/2020
Rozpočtové opatření č. 15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2021 a následně návrh
odsouhlasili,návrh bude řádně vyvěšen a poté bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
Usnesení č.80/2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Hlasování: pro 5, proti 0,zdržel se 0.

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu na rok
2021-2023 a také následně odsouhlasili, návrh bude řádně vyvěšen a poté bude předložen
zastupitelstvu ke schválení
Usnesení č.81/2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021-2023
Hlasování 5 pro,0 proti, zdržel se 0

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravou další etapy sanace přiváděcího řádu DN
400 do Bechyně. Obec Hodětín se podílí dvěma procenty účasti což činí částku 77 000 kč.
Sanace souvisí s úpravou komunikace před nově budovaným obchodem PENNY.
Usnesení č. 82/2020
Sanace přiváděcího řádu DN 400-Bechyně
Hlasování 5 pro,0 proti ,zdržel se 0

8. ZO bylo seznámeno s plánem zařazení DHM do užívání obce týkající se části vodovodu
Hodětín, který do této doby nebyl v evidenci obce a bylo nutné ho nyní zařadit na základě
zařazovacího protokolu č.1H/241 v celkové ceně 387 760 kč
Usnesení č. 83/2020
Zařazení do majetku
Hlasování 5 pro,0 proti ,zdržel se 0
9. Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou vypracování projektové dokumentace na opravu
bývalé ZŠ
Usnesení č84/2020
Nabídka projektové dokumentace-oprava bývalé ZŠ
ZO bere na vědomí

10. Zastupitelstvo projednalo záměr o stávajících nájemních smlouvách nebytových prostor.
Zastupitelé určili vytvořit smlouvy na dobu jednoho roku s možností dalšího obnovení. Cena
prostor činí –sklep 200 kč/rok, nebytový prostor čp.3 činí 150kč –metr čtverečný a rok.
Záměr bude vyvěšen na úředních deskách obce.
Usnesení č.85/2020
Záměr pronájmu
Hlasování 5 pro,0 proti ,zdržel se 0
11. Zastupitelstvu byl předložen návrh na odkoupení části pozemku 627/1 v kú Blatec.
Zastupitelé rozhodli návrh prodeje zamítnout.
Usnesení č.86/2020
Odkoupení pozemků
Hlasování 5 pro, 0 proti, zdržel se 0

12. Zastupitelé byli seznámeni se zahájením přezkumu hospodaření za rok 2020.
ZO bere na vědomí
Usnesení č.87/2020
ZO bere na vědomí

13. ZO bylo seznámeno s opravou poškozené kanalizace v obci Blatec a opravy odtoku
deštových vod v Hodětíně.
Usnesení č.88/2020
Hlasování 5 pro, 0 proti, zdržel se 0
14. Zastupitelům byla předložena možnost vybudování dětského hřiště v obci Hodětín.
ZO bere na vědomí.
Usnesení č.89/2020
ZO bere na vědomí
15. Zastupitelé byli seznámeni s pořadníkem palivového dřeva. ZO bere zprávu na vědomí.
Usnesení č.90/2020
ZO bere na vědomí
16. 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:

Zdeněk Drs …………………….

Miloš Bohuslav

.
Zapisovatel:

…………………….

Jitka Kalousková ………………………

