Zápis z 9.schůze zastupitelstva obce Hodětín ze dne 3.10.2020

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

Ověřovatelé zápisu:, Martin Hájíček, Zdeněk Drs
Zapisovatel: Josef Čihař
Program:
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Zápis minulé schůze ZO
4. Rozpočtové opatření
5. Mříže vstupních dveří – kapličky v majetku obce
6. informace –Novela zákona o odpadech
7. Projektová dokumentace - budova bývalé ZŠ Hodětín
8. Projektová dokumentace – Veřejná zeleň
9. Palivové dřevo
10. 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 Martin Hájíček, Zdeněk Drs. Zapisovatelem byl určen p.
Josef Čihař

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem minulé schůze a souhlasilo se všemi body
jednání.
Usnesení č.61/2020
Zápis z minulé schůze
Hlasování: pro 5 proti 0,zdržel se 0.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č.12. ZO bere na vědomí.
Usnesení č.62/2020
Rozpočtové opatření č. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5. Zastupitelstvu bylo seznámeno s detaily vstupních mříží do kapliček v obci Hodětín,
Blatec, Nová Ves. ZO souhlasí s objednáním materiálu a určilo p. Drse jednáním v této věci.
Usnesení č.63/2020
Vstupní mříže kapliček
Hlasování 5 pro, 0 proti, zdržel se 0

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací novely zákona o odpadech a
připravovanému zvýšení základního poplatku za uloženou tunu z 500 Kč na 800 Kč.
Předpoklad nabytí zákona je od 1.1.2020. ZO bere na vědomí
Usnesení č. 64/2020
Novela zákona o odpadech
ZO bere na vědomí

7. Zastupitelé byli seznámeni s vytvořením projektové dokumentace na opravu budovy bývalé
školy v Hodětíně č.p. 3 a přestavbou na dvě bytové jednotky v prvním patře a dvě bytové
jednotky v podkroví. Přízemí bude dál sloužit k podnikatelské činnosti. ZO souhlasí se
zadáním projektové dokumentace.
Usnesení č. 65/2020
Projektová dokumentace škola
Hlasování 5 pro, 0 proti, zdržel se 0

8. Zastupitelé byli seznámeni s vytvořením projektové dokumentace na veřejnou zeleň
v obcích Hodětín, Nová Ves, Blatec. ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace.
Usnesení č.66/2020
Projektová dokumentace zeleň
Hlasování 5 pro, 0 proti, zdržel se 0

9. Zastupitelé byli seznámeni s pořadníkem palivového dřeva. ZO bere zprávu na vědomí.
Usnesení č.67/2020
ZO bere na vědomí

10. Závěr jednání provedl starosta obce v 19.10 hod. Dalších připomínek nebo doplňků do
usnesení nebylo. Návrh na usnesení byl přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva.

.

Ověřovatelé zápisu:

Martin Hájíček …………………….
Zdeněk Drs

.
Zapisovatel:

…………………….

Josef Čihař ………………………

