Zápis čís. 7
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 5. května 2015 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml., Plaček Stanislav st.
Omluveni: Hobza Karel
Ověřovatelé: Plaček Stanislav st.
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Výsledky auditu hospodaření za rok 2014
3). Schválení účetní závěrky za rok 2014
4). Projednání organizační záležitostí
5). Prodej nevyužitých zásob
6). Projednání nabídek na opravu stodoly
7). Žádost o umístění světelné lampy
8). Příspěvek nemocnici Třebíč
9). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
10.dubna2015 proběhl Audit hospodaření obce za rok 2014. Na základě zprávy z auditu
schvalují zastupitelé závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Souhlasí všech 8 přítomných
zastupitelů.
ad 3).
V tomto bodu programu schvalují všichni přítomni zastupitelé tj. 8 účetní závěrku za rok
2014.
ad 4).
- Setkání občanů starších 60.let – 23. 5. 2015 v 16,00 hod. Organizace stejná jako v předchozích letech. V případě zájmu rod.příslušníků účast možná za úhradu vstupného 100,00 Kč/osoba.
- Dětský den – 16.5.2015 v 16,00 hod. na hřišti.
- Připevnění závěsů na zdaní stěnu výčepu-ztlumení zvukových nárazů
- Umístění fukaru na topení plynem – zjistit zda je možné jej otočit.
S projednáním výše uvedených bodů souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.

ad 5).
Přítomni zastupitelé schválili prodej nevyužitých zásob a to:
-cihla velká z elek.kamen 10,00 Kč/kus, cihla malá z elek.kamen 5,00Kč/kus
cihla šamotová 10,00 Kč/kus. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 6).
Projednání nabídek na opravu stodoly.
-Roman Pléha, zednictví Martínkov – 213.054,00 Kč včetně DPH
-f. Jan Vidourek, s.r.o., Lukov 196.192,00 Kč včetně DPH
Zastupitelé při hlasování vybrali f.Jan Vidourek – 5x ano, 2x ne, 1 člen se zdržel hlasování.
ad 7).
p. Kličková žádá o umístění světelné lampy v uličce u bývalé kovárny. Žádost byla
schválena a do zimního období bude situace vyřešena. Souhlasí všech 8 přítomných zast.
ad 8).
Přítomni zastupitelé schválili příspěvek ve výši 5.000,00Kč Nemocnici Třebíč na nákup
vybavení. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 9).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
41. Výsledky auditu hospodaření obce za rok 2014 a schválení závěrečného účtu obce za rok
2014 bez výhrad. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
42. Schválení účetní závěrky za rok 2014, souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
43. Prodej nevyužitých zásob viz bod. čís. 5 zápisu, souhlasí všech 8 přítomných.
44. Schválení nabídky f. Jan Vidourek, s.r.o., Lukov na opravu stodoly – 5x ano, 2x ne, 1x
zdržení hlasování
45. Příspěvek Nemocnici Třebíč na nákup vybavení ve výši 5.000,00 Kč, Souhlasí všech 8 přít.
46. Různé:
- Setkání občanů starších 60 let – 23.5.2015 v 16,00 hod.
- Dětský den 16.5.2015 v 16,00 hod.
- Změna umístění fukaru plyn.topení v KD
- Instalaci světelné lampy v uličce u staré kovárny.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,50 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Plaček Stanislav st.
Pokorný Václav
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 5. května 2015
41. Výsledky auditu hospodaření obce za rok 2014 a schválení závěrečného účtu obce
za rok 2014 bez výhrad. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
42. Schválení účetní závěrky za rok 2014, souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
43. Prodej nevyužitých zásob: - cihla velká z elektr.kamen – 10,00 Kč/kus
- cihla malá z elektr.kamen -5,00 Kč/kus
- cihla šamotová – 10,00 Kč/kus
Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
44. Schválení f. Jana Vidourka s.r.o. na opravu stodoly – 5x ano, 2x ne, 1x zdržel hlas.
45. Příspěvek 5.000,00 Kč Nemocnici Třebíč na nákup vybavení – souhlasí všech 8 přítomných.
46. Různé:
- Setkání občanů starších 60 let – 23. 5. 2015 v 16,00 hod.
- Dětský den – 16.5.2015 v 16,00 hod.
- Úprava vytápění v KD - umístění fukaru
- Umístění světelné lampy v uličce u staré kovárny
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Plaček Stanislav st.
Pokorný Václav

