Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy
konaného dne 10. 2. 2021 od 18.00 hodin.
Přítomni: Karel Novotný, Mgr. Jan Orel, Ing. Karel Koudelka, Jana Kozáková,
Václav Cháma, Jan Málek, MUDr. Ondřej Šroněk, Lenka Vančurová, Bc. Ondřej Sixta
Omluveni: Lenka Kozderková, Marek Horák
Zahájení zasedání zastupitelstva
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů
zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu byl doplněn jeden bod jednání.
•

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 316/B

Navržený program+doplnění:
1) Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
3) DPP – energetický management
4) Záměr „Úprava prostranství sběrného dvora“
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 316/B
6) Došlá pošta
7) Diskuse

Bod 1)
Předsedající určil ověřovateli zápisu Janu Kozákovou a Jana Málka, dále
zapisovatelem pověřil Ing. Karla Koudelku.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Program schůze zastupitelstva byl
schválen.
Hlasování: 9x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

Bod 2)
Z důvodu nepřítomnosti ověřovatele nebyla provedena kontrola zápisu a usnesení
z minulého zastupitelstva. Kontrola bude provedena na příštím zasedání ZO Potěhy.

Bod 3)
Starosta předložil zastupitelstvu obce Dohodu o provedení práce uzavřenou od 1. 1.
2021 se zastupitelem obce na práci vykonávanou nad rámec své funkce (Energetický
management v ZŠ Potěhy) ve výši 960,- Kč za čtvrt roku.
Hlasování: 8x pro, 0x proti, 1x zdržel se hlasování
Usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Dohodu o provedení práce uzavřenou od 1.
1. 2021 se zastupitelem obce na práci vykonávanou nad rámec své funkce
(Energetický management v ZŠ Potěhy) ve výši 960,- Kč za čtvrt roku.

Bod 4)
Starosta předložil zastupitelstvu obce Záměr č. 2/2021 úpravy prostranství sběrného
dvora pod hasičskou zbrojnicí v Potěhách.
Hlasování: 9x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování
Usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Záměr č. 2/2021 úpravy prostranství
sběrného dvora pod hasičskou zbrojnicí v Potěhách.

Bod 5)
Starosta předložil zastupitelstvu obce Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu
č. 316/B. Příloha č. 1 smlouvy o zemědělském pachtu, obsahující parcelní čísla a
výměry pronajatých pozemků (předmět nájmu), se mění a nahrazuje novým zněním.
Záměr č. 1/2021 propachtovat (pronajmout) pozemky dle Přílohy č. 1 ZOD Potěhy byl
zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů od 26.1.2021 do 10.2.2021
k připomínkování občanům. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 9x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování
Usnesení č. 7/2/2021
Zastupitelstvo obce Potěhy schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském
pachtu č. 316/B uzavřený se ZOD Potěhy.

Bod 6)
------------------

Bod 7)
-----------------V 18:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva předsedající p. Novotný Karel.
Ověřovatelé:
…………………………………....
Jana Kozáková
Zapsal dne 10. 2. 2021 Ing. Karel Koudelka
Přílohy: příloha č. 1 - Prezenční listina

…….…………………………………..
Jan Málek

……………………………………..
Karel Novotný-starosta obce Potěhy

