Zápis z 4.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 26.4.2019

Přítomni: Josef Čihař, Jitka Kalousková, Martin Hájíček, Zdeněk Drs, Miloš Bohuslav,
Marie Lempachová, Miroslav Dopita
Ověřovatelé zápisu: Marie Lempachová, Zdeněk Drs,
Zapisovatel: Jitka Kalousková
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. Odprodej pozemků v kú Blatec
6. Nabídka chodníku ke Komárovu
7. Žádost – Linka bezpečí
8. Dražební vyhláška
9. POV 2019
10. Palivové dřevo
11. Závěr
1. Schůzi zahájil starosta p. Josef Čihař v 18:10 hod, přivítal všechny přítomné a konstatoval
zastupitelstvo usnášení schopným.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Marie Lempachová,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.26 /2019
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 7 proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.5 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č 5.
Usnesení č.27 /2019
Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvo obce projednalo záměr odprodeje a schválilo prodej pozemků v kú Blatec
p.č. 629/2 a 629/5 . Zájem projevili pouze stávající uživatelé pozemků Zastupitelé rozhodli o
odprodeji těchto pozemků na základě přijatých žádostí od p. Kubíčka a p. Voleské. Odprodej
bude činit 5Kčza m2. Veškeré právní náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující.
Usnesení č. 28/2019
Prodej pozemků
Hlasování 7 pro, zdržel se 0,proti 0.

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu chodníku na parcele č.
1029/5 v kú Hodětín. ZO zatím nevybralo žádného zhotovitele, nabídku bere na vědomí.
Usnesení č. 29/2019
Chodník
ZO bere zprávu na vědomí.

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou na na příspěvek pro Linku bezpečí. ZO žádost
zamítlo.
Usnesení č. 30/2019
Žádost
Hlasování pro, proti 7 ,zdržel se 0,

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dražební vyhláškou. ZO došlo k závěru, že dané
pozemky nejsou pro obec potřebné. ZO rozhodlo o nevyužití dražební vyhlášky.
Usnesení č. 31/2019
Dražební vyhláška
Hlasování pro, proti 7 ,zdržel se 0,

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem podané žádosti POV 2019. ZO bere zprávu
na vědomí
Usnesení č. 32/2019
POV 2019
ZO bere zprávu na vědomí.

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pořadníkem prodeje palivového dřeva. ZO bere
zprávu na vědomí.
Usnesení č.40/2019
Palivové dřevo
ZO bere zprávu na vědomí.

11.Závěr. Dalších připomínek nebo doplňků do usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat
všemi přítomnými členy zastupitelstva. Závěr jednání provedl starosta obce v19.05 hod.
Ověřovatelé zápisu:

Marie Lempachová. …………………….
Zdeněk Drs …………………………..

Zapisovatel:

Jitka Kalousková……………………………..

