Zápis čís. 12
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 23.listopadu 2015 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček St. ml., Plaček St. st.
Omluveni: Cejpková Eva
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Využití dotací na opravu vozovky u Křížových
3). Provádění zimní údržby místních komunikací
4). Zajištění adven.koncertu a novoročního ohňostroje
5). Příprava inventarizace obecního majetku
6). Schválení darovací smlouva
7). Projednání žádosti o finanční dotace
8). Projednání záměru na prodej obecního pozemku
9). Usnesení, závěr
ad1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání
ad 2).
V tomto bodu programu starostka informovala o možnosti využití dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na opravu vozovky u Křížových. Dotace je možno získat ve výši 50%
nákladů, maximálně do výše 1 mil.Kč- V případě získání dotace a provedení opravy této
vozovky nebude v budoucnu povoleno žádné překopání a připojení ke stávajícím sítím.
Napojení bude povoleno pouze formou podtlaku pod vozovkou. Souhlasí všichni tj. 8 členů.
ad 3).
Přítomni zastupitelé schválili uzavření dohody se společností ZEOS Vesce s.r.o. na
provádění zimní údržby místních komunikací. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
ad 4).
Dne 6. 12. 2015 proběhne v kulturním domě vánoční výstava a to od 15.00 hod. a
od 17.00 hod. adventní koncert. Pokud se týká novoročního setkání s občany, tak
toto proběhne 1. ledna 2016, zajištěn bude přípitek a ohňostroj. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 5).
Příprava inventarizace majetku, složení jednotlivých invent.komisí:
KD+OÚ: Pokorný Václav, Plaček St..ml., Máca Roman
Škola: Plaček František, Plaček St. st., Kavalcová Milada
Hasičí: Plaček Petr, Hobza Karel, Cejpková Eva
S přípravou inventarizace majetku a složením jednotlivých komisí souhlasí všichni přítomni.

ad 6).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a schválili darovací smlouvu mezi Obcí
Častohostice Moravskobudějovickým regionem. Smlouva je týká darování následujícího
zařízení- 10 ks zahradních setů, 1ks party stanu a 1 ks trampolíny. S darovací smlouvou
souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
ad7).
Starostka informovala přítomné o žádostech na dotace na pořízení vybavení a to:
Nemocnice Třebíč a o Příspěvek na činnost od Charity Brno. Přítomni schválili
dotaci 5.000,00 Kč Nemocnici Třebíč, Charitě Brno nebude prozatím příspěvek
poskytnut. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad8).
Přítomni zastupitelé schválili nabídku-záměr prodeje obecního pozemku parc.
čís. 300/2, jedná se o pozemek nacházející se z vrchní strany u školy. Záměr bude
zveřejněn. Souhlasí všech 8 členů zastupitelstva.
ad9).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
59. Možnost využití dotace na opravu stávající vozovky u Křízových. Souhlasí všech
8 přítomných členů zastupitelstva.
60. Uzavření dohody se spol. ZEOS Vesce s.r.o. na provádění zimní údržby místních
komunikací. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
61, Přípravu inventarizace obecního majetku a složení jednotlivých komisí. Souhlasí
všech 8 přítomných členů zast.
62. Schválení Darovací smlouvy mezi Obcí Častohostice a Moravskobudějovickým
regionem. Darovací smlouva se týká darování 10 ks zahradních setů, 1ks party stanu
a 1 ks trampolíny. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
63. Poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,00 Kč Nemocnici Třebíč na nákup vybavení.
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
64. Záměr prodej pozemku parc. čís. 300/2. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva obce.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 5 členů zastupitelstva obce.
Schůze skončila v 20,50 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapsala: Milada Kavalcová

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice

U S N E S E N Í čís. 12
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 23. listopadu 2015
59. Možnost využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu stávající vozovky
u Křížových. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
60. Uzavření dohody na provádění zimní údržby místních komunikací se společností
ZEOS Vesce s.r.o. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
61. Přípravu inventarizace obecního majetku a složení jednotlivých inven.komisí.
Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
62. Schválení Darovací smlouvy uzavřené mezi Obcí Častohostice a Moravskobudějovickým
regionem na darování 10 ks zahradních setů, 1 ks party stanu a 1 ks trampolíny.
Všichni přítomni souhlasí s výše uvedenou smlouvu v počtu 8 hlasů, tj. všichni přítomni.
63. Poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Nemocnici Třebíč na nákup vybavení.
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
64. Záměr prodeje pozemku parc. čís. 300/2 – pozemek se nachází z vrchní strany u budovy
bývalé školy. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Milada Kavalcová

