Zápis čís. 4
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 2. února 2015 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva,
Hobza Karel, Máca Roman, Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Plaček Stanislav ml.
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Schválení výsledků inventarizace majetku
3). Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky
4). Schválení výsledku hospodaření za rok 2014
5). Projednání a schválení návrhu na rozpočet pro rok 2015
6). Informace ohledně smlouvy s Úřadem práce
7). Usnesení, závěr

ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Přítomni zastupitelé projednali a schválili výsledky inventarizace obecního majetku k
31.12.2014. Veškeré soupisy, včetně návrhu na vyřazení jsou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí všech 7 přítomných zastupitelů.
ad 3).
V tomto bodu programu byly projednány stanovené sazby za svoz domovního odpadu.
Pro letošní roku zůstávají sazby beze změny, tzn. 350,00Kč/občan/rok a 400,00Kč/popelnice
a rok pro chalupáře. Zároveň v tomto bodu programu zastupitelé projednali a schválili
Obecně závaznou vyhlášku o odpadech. Souhlasí všech 7 přítomných zastupitelů.
ad 4).
Starostka seznámila přítomné s Výsledky hospodaření za rok 2014. Výsledek hospodaření
byl zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky, rovněž zastupitelé nevznesli žádné přípomínky. Výsledek hospodaření za rok 2014 byl schválen všemi 7 přítomnými zastupiteli.

ad 5).
V tomto bodu programu byl projednán návrh rozpočtu pro rok 2015. Návrh rozpočtu
byl schválen a po jeho zveřejnění budou případné návrhy na změny projednány na příštím
zastupitelstvu a rozpočet bude schválen. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 6).
Starostka informovala přítomné o uzavření smlouvy s Úřadem práce na zaměstnání
uchazečů o práci na veřejných pracích v obci. Souhlasí všech 7 přítomných členů zast.
ad7).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
23. Schválen výsledků inventarizace obec. majetku k 31.12.2014, souhlasí všech 7 přít.zastup.
24. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky o odpadech, včetně sazeb za svoz
domovního odpadu. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
25. Schválení výsledku hospodaření za rok 2014, souhlasí všech 7 přítomných čl. zastupitelstva
26. Schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2015, souhlasí všech 7 přítomných čl. zastupitelstva
27. Schválení informace o uzavření smlouvy s Úřadem práce- souhlasí 7 přít.členů zastupitelstva
Výše uvedené usnesení vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 20,50 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Plaček Stanislav ml.
Pokorný Václav
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 2. února 2015
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
23. Schválení výsledku inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2014
24. Schválení Obecně závazné vyhlášky o odpadech, včetně projednání sazeb
za svoz domovního odpadu. Pro letošní rok zůstávají sazby beze změny, tzn.
350,00 Kč/občan/rok a 400,00 Kč/popelnice/rok-chalupáři.
25. Schválení výsledku hospodaření za rok 2014
26. Schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2015.
27. Uzavření smlouvy s Úřadem práce o zaměstnání občanů evidovaných jako uchazeče
o práci.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Plaček Stanislav ml.
Pokorný Václav

