Zápis čís. 8
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. června 2015 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st.
Omluveni: Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Zaměstnání na veřejně prospěšných pracích
3). Umístění velkoobjemového kontejneru
4). Nabídka obecního bytu 2+1 k pronájmu
5). Organizační příprava ochutnávky vín
6). Stanovení měsíčních odměn
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání
.
ad 2).
Starostka informovala přítomné ohledně zaměstnání na veřejně prospěšných pracích.
Pro dlouhodobou nemoc p. Nixe St., bude nutno zaměstnat dalšího pracovníka. Z tohoto
důvodu bude starostka znovu jednat ohledně smlouvy s Úřadem práce. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Ve dnech 12.-14.6.2015 bude v obci umístěn velkoobjemových kontejner na domovní
odpad. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 4).
Obec nabízí k pronájmu byt 2+1. Nabídka bude zveřejněna jednak v obci a dále
i v Moravských Budějovicích. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 5).
Dne 11.7.2015 ve 14 hod. pořádá naše obec Ochutnávku vín s cimbálovou muzikou.

Organizační záležitosti zajistí obecní zastupitelstvo včetně pohoštění a ochutnávkových skleniček
na víno, vína Vinařství Šabata. Souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 6).
Z důvodu změny vyhlášky ohledně odměn schválili přítomni členové zastupitelstva
následující rozsah odměn:
-starostka obce – 60% tabulkového platu (hlasování 7x ano, 1x se zdržel)
-místostarosta – 40% tabulkového platu (hlasování 7xano, 1x se zdržel)
-členové zastupitelstva – beze změny
-pokladní obce – dle úvazku tabulkový výměr
S výše uvedeným souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
47. Změnu v zaměstnání na veřejně prospěšných pracích, zástup za nemoc, souhlasí všech 8 přít.
48. Nabídka obecního bytu 2+1 k pronájmu, souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastup.
49. Úpravu platů starostky, místostarosty a účetní obce – viz bod 6 zápisu, souhlasí všech 8 přít.
50. Různé:
- umístění velkoobjemového kontejneru ve dnech 12.-14.6 2015
- Organizační příprava Ochutnávky vína -11. července 2015
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,40 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman
Zapsala: Milada Kavalcová

U S N E S E N Í čís. 8
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 1. června 2015
47. Změnu v zaměstnání na veřejných pracích – zástup za nemoc. Souhlasí
všech 8 přítomných členů zast.
48. Nabídku na pronájem obecního bytu 2+1, souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
49. Úpravu platů:
- starostka 60% tabulkového platu (hlasování 7x ano, 1x se zdržel)
- místostarosta- 40% tabulkového platu (hlasování 7x ano, 1x se zdržel)
- členové zastupitelstva – beze změny (hlasování 8x ano)
- pokladní obce – dle úvazku tabulkový výměr (hlasování 8x ano)
50. Různé: - umístění kontejneru na domovní odpad ve dnech 12.-14.6.2015
- Organizační přípravy Ochutnávky vín – 11.7.2015
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman

