Zápis čís. 6
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 18. března 2015 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml., Plaček Stanislav st.
Omluveni: Hobza Karel
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček František
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Schválení směny pozemků
3). Zpráva o kontrole ze životního prostředí
4). Uzavření prac.smluv na veřejně prospěšné práce
5). Schválení odpisového plánu pro rok 2015
6). Oprava stodoly
7). Odkup státních pozemků
8). Projednání smlouvy s RWE GasNet s.r.o.
9). Zpracování posudku dle ener.zákona
10). Aukce – odběr elekt.energie
11). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Přítomni zastupitelé odsouhlasili směnu části pozemku prac.čís. 948-pozemek na skládce.
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 3).
Na základě udání proběhla dne 17. 3. 2015 kontrola ze životního prostřední ohledně
pokácení lip. Na pokácení lip bylo vydáno rozhodnutí a povolení ke skácení. Odborná firma
vypracovala posudek, ve kterém označila špatné stromy. Kontrola nezjistila žádné porušení
předpisů a na základě tohoto zjištění bude vydána i závěrečná zpráva. Se zjištěním kontroly
souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
Starostka informovala přítomné o změně pracovníků na veřejně prospěšné práce. Tato
změna bude ještě projednána s Úřadem práce, neboť na zaměstnání je potřeba pracovníka s
řidičským průkazem. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.

ad 5).
Přítomni zastupitelé schválili odpisový plán pro rok 2015, v rámci schvalování odpisového
plánu byla stanovena poř.cena stodoly a to na částku 50.000,00 Kč. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 6).
V rámci dotací POV bylo požádáno o dotaci na opravu stodoly. Přítomni zastupitelé
schválili vypracování nabídky na provedení stav.prací a tato nabídka bude sloužit pro oslovení
dalších stavebních firem. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad7).
Pozemkový fond vyzval obec k podpisu kupní smlouvy na stát.pozemky v lokalitě u
Křížových. Celková cena činí 78.400,00 Kč. Jedná se o pozemky, které jsou potřeba v rámci
ucelení cest a stav. parcel. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
ad 8).
Společnost RWE GasNet s.r.o. předložila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě –budoucí smlouvě. Jedná o rozšíření
plyn.sítí v lokalitě u Křížových. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
ad9).
Přítomni zastupitelé schválili zpracování posudku budov z hlediska PENB. Posudek bude
zpracování ve spolupráci s Mikroregionem, předpokládaná cena do 5.000,00 Kč, Souhlasí
všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad10).
V rámci aukce na nákup elek.energie je členy zastupitelstva pověřena starostka obce
k zajištění potřebných informací a možnosti vstupu obce do této aukce. Souhlasí všech
8 přítomných členů zast.
ad 11).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
34. Směnu části pozemku parc. čís. 948 s p. Karlem Hobzou, souhlasí všech 8 přítomných
35. Změnu ve stavu zaměstnanců na veřejných pracích – viz bod čís. 4 zápisu, souhlasí 8 zast.
36. Schválení odpisového plánu pro rok 2015 a PC stodoly-50.000,00 Kč, souhlasí všech 8 zast.
37. Uzavření kupní smlouvy na stát.pozemky v lokalitě u Křížových-souhlasí všech 8 přít.zast.
38. Projednání smlouvy s RWE GasNet s.r.o.-rozšíření plyn.sítí, souhlasí všichni přítomni-8 zast.
39. Zpracování posudku z hlediska PENB v rámci Mikroregionu, souhlasí všech 8 přít.zast.
40. Různé: -kontrola ze životního prostřední
-žádost o dotaci v rámci POV-oprava stodoly
-účast obce na aukci při prodeji elekt.energie
Schůze skončila v 21,50 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček František
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 18. března 2015
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
34. Směnu části pozemku parc. číslo 948 – pozemek na skládce
35. Uzavření prac.smlouvy s pracovníky na veřejně prospěšných pracích z důvodu
změny pracovníků.
36. Schválení odpisového plánu pro rok 2015, stanovení PC stodoly -50.000,00 Kč
37. Uzavření kupní smlouvy s Poz.fondem na odkup pozemku v lokalitě u Křížových
a to za cenu 78.400,00 Kč.
38. Projednání smlouvy s RWE GasNet s.r.o. – rozšíření plyn.sítí v lokalitě u Křížových
39. Zpracování posudku z hlediska PENB v rámci Mikroregionu.
40. Různé: a). projednání kontroly ze životního prostředí- kontrola proběhla na základě
udání z důvodu pokácení lip. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
b). žádost o dotaci v rámci POV na opravu stodoly
c). účast obce na aukci při prodeji elekt.energie
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček František

