Zápis čís. 5
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 2. března 2015 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva,
Hobza Karel, Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml.
Plaček Stanislav st.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Žádost p. Vally z Častohostic čís. 17
3). Prodej dřeva z pokácených lip
4). Posouzení budov v rámci PENB.
5). Tvorba inter.stránek obce Častohostice
6). Určení sazby za pronájem grilu
7). Projednání Návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku
8). Schválení rozpočtu pro rok 2015
9). Projednání směny pozemku
10). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
p. Valla bytem Častohostice čís. 17 si podal žádost ve věci stékání vody z obecního
pozemku do jeho objektu. Tato žádost bude postoupena k posouzení stavebním odborníkem
a konečné projednání bude na příštím zastupitelstvu. Souhlasí všech 9 přítomných čl. zast.
ad 3).
Přítomni zastupitelé schválili prodej dřeva z pokácených lip a to za sazbu 500,00 Kč/m3.
Nabídka bude zveřejněna a prodej schválen na příštím zastupitelstvu. Souhlasí všichni přítomni.
ad 4).
V rámci platnosti nového ener. zákona je potřeba zpracovat ener.posouzení stavu budov
z hlediska PENB. Toto posouzení budov bude zpracováno ve spolupráci s Mikroregionm MB.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.

ad 5).
Od 1.července 2015 končí platnost smlouvy s p. Pešlem na tvorbu obec.inter.stránek.
Budou osloveni případní zájemci o tvorbu obecních inter.stránek a konečné projednání
bude na příštím zastupitelstvu. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 6).
Obec zakoupila plynový gril a přítomni zastupitelé odsouhlasili sazbu za pronájem
a to 350,00 Kč/půjčení + 50,00 Kč plyn. Půjčování bude pouze pro občany naší obce.
Souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
ad7).
Město Moravské Budějovice předložilo Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na školné.
Přítomni zastupitelé odsouhlasili příspěvek max. ve výši 16.000,00 Kč. Souhlasí všech 9 čl.zast.
ad8).
V tomto bodu programu projednali přítomni zastupitelé konečný návrh rozpočtu pro rok
2015. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu a byl schválen všemi přítomnými členy zast.
ad9).
p. Karel Hobza žádá o směnu části pozemku parc. číslo 948, po zaměření bude výměra
upřesněna. Nabídka na směnu bude zveřejněna a konečné projednání bude na příštím
zastupitelstvu. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad10).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
28. Prodej dřeva z pokácených lip – cena 500,00Kč/m3.Souhlasí všech 9 přít. členů zast.
29. Zpracování ener.posouzení budov z hlediska PENB. Souhlasí všichni přít., tj. 9 členů zast.
30. Ukončení smlouvy na tvorbu int.stránek, viz bod čís. 5 zápisu. Souhlasí všech 9 přít.
31. Stanovení sazby za pronájem grilu-350,00Kč + 50,00Kč/plyn. Půjčování bude pouze
Pro občany naší obce. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
32. Projednání Návrhu smlouvy na úhradu příspěvku na školné. Přítomni zastupitelé souhlasí
S úhradu maximálně do výše 16.000,00 Kč., souhlasí všech 9 přítomných čl. zast.
33. Schválení rozpočtu pro rok 2015, souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,30 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 2. března 2015
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
28. Prodej dřeva z pokácených lip – cena 500,00Kč/m3.
29. Zpracování posouzení ener.stavu budov z hlediska PENB, zpracování bude
provedeno ve spolupráci s Mikroregionem MB.
30. K 1. 7. 2015 končí platnost smlouvy na tvorbu obecních inter.stránek, nová spolupráce
S případným zájemcem bude projednána na příštím zastupitelstvu.
31. Sazba za půjčení grilu občanům naší obce – 350,00 Kč + 50,00 Kč plyn.
32. Projednání Návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku na školné, návrh předkládá
Město Moravské Budějovice. Přítomni odsouhlasili max. příspěvek 16.000,00 Kč
33. Schválení rozpočtu pro rok 2015.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Hobza Karel
Máca Roman

