Zápis čís. 1
Z ustavující schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 3. listopadu 2014 v 18,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Omluven: Plaček František
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3). Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva
4). Volba mandátové, návrhové a volební komise
5). Zpráva mandátové a návrhové komise
6). Volba starosty a místostarosty obce
7). Ustanovení a volba členů finančního a kontrolního výboru
8). Seznámení a schválení jednacího řádu
9). Stanovení pravomocí starostce obce
10). Seznámení a schválení smlouvy se SF živ.prostředí
11). Projednání odměn členů zastupitelstva, starostky, místostarosty
12). Zajištění obsluhy nové manipulační techniky
13). Projednání zajištění zimní údržby místních komunikací
14). Dodatek smlouvy k pronájmu obecních pozemků
15). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedl p. Stanislav Plaček st., nejstarší nově zvolený
člen zastupitelstva.
ad 2).
Ve svém dalším vystoupení oznámil, že dnešní schůze je usnášení schopná, z nově
zvolených 9 členů zastupitelstva se jednání účastní 8 členů. Omluven je p. František Plaček,
který slib zastupitele složí na příštím zastupitelstvu.
Dále přednesl návrh na zapisovatelku p. Miladu Kavalcovou – schválena 7 hlasy, 1 člen
se zdržel hlasování. Ověřovatelé zápisu p. Máca Roman – schválen 7 hlasy, 1 člen se zdržel,
a p. Plaček Stanislav ml. – schválen 7 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.
Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
V tomto bodu programu složili přítomni zastupitelé slavností slib. Slib přednesl
p. Plaček a přítomni tento slib potvrdili slovem „slibuji“.

ad 4).
Jednohlasně byli schváleni následující členové zastupitelstva jako členové mandátové,
návrhové a volební komise:
-předseda komise – p. Stanislav Plaček ml.
-členové – Hobza Karel, Máca Roman
ad 5).
Předseda mandátové komise seznámil přítomné s výsledky voleb. V obci je celkem 154
voličů, voleb se zúčastnilo 82 občanů, odevzdáno bylo 82 platných volebních obálek.
Dále ve svém vystoupení přednesl předseda komise návrh na starostku obce p. Marii Vláčilovou
a místostarosty obce p. Václava Pokorného. Volba obou jmenovaných bude veřejná.
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 6).
p. Stanislav Plaček zahájil volbu starostky a místostarosty obce.
- p. Marie Vláčilová byla veřejnou volbou 7 hlasy zvolena za starostku obce, 1 člen se zdržel
hlasování.
- p. Václav Pokorný byl veřejnou volbou 7 hlasy zvolen místostarostou obce, 1 člen se zdržel
hlasování.
p.Plaček popřál nově zvoleným a předal další řízení schůze starostce obce p. Marii Vláčilové.
ad 7).
V tomto bodu programu p. Marie Vláčilová poděkovala přítomným za důvěru a v dalším
vystoupení přednesla návrh na složení finančního a kontrolního výboru.
Finanční výbor: předseda výboru – p. Milada Kavalcová
členové – p. Plaček Stanislav ml, p. Mácová Blanka
Kontrolní výbor: předseda výboru – p. Plaček Stanislav st.
členové – Cejpková Eva, Máca Roman
Výše uvedené komise byli schváleny všemi přítomnými tj. 8 členy zastupitelstva.
ad 8).
Starostka v tomto bodu programu seznámila přítomné s Jednacím řádem. Jednací řád
Nabývá účinnosti dnešním dnem tj. 3. listopadu 2014 byl schválen všemi přítomnými tj. 8 členy
zastupitelstva a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
ad 9).
Přítomni zastupitelé určili a schválili pravomoce starostce obce p. Marii Vláčilové.
Jmenovaná je oprávněna samostatně rozhodovat maximálně do výše 50.000,00 Kč na jednu
akci. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 10).
V tomto bodu programu přítomni členové zastupitelstva jednohlasně schválili Smlouvu o
poskytnutí Podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Smlouva je nedílnou součástí
zápisu. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 11).
Přítomni členové zastupitelstva projednali výši odměn členů zastupitelstva, starostky
a místostarosty obce. Prozatím zůstávají veškeré odměny beze změny a ve stejné výši jako
na konci minulého volebního období. Souhlasí všech 8 členů zastupitelstva.
ad 12).
Starostka obce navrhla přítomným zajištění provozu a údržby komunální techniky.
Přítomni členové navrhli a jednohlasně schválili p. Pokorného, odměna je stanovena ve výši

70,00 Kč v hrubém za odpracovanou hodinu. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 13).
Pro zajištění zimní údržby místních komunikací bude uzavřena smlouva se
společností ZEOS Vesce s.r.o.. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 14).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a schválili dodatek smlouvy na pronájem
obecních pozemků se společností ZEOS Vesce s.r.o. S platností od roku 2014 společnost
ZEOS Vesce navýšila sazbu za pronájem na 3.000,00 Kč/ha. Souhlasí všichni přítomni.
ad 15).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.
2. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva.
3. Ustanovení a volba členů mandátové, návrhové a volení komise
4. Zpráva mandátové a návrhové komise o výsledku voleb a způsobu volby starosty
a místostarosty obce. Za starostku obce je navržena p. Marie Vláčilová a
místostarostou p. Václav Pokorný.
5. Volba starostky obce: p. Marie Vláčilová byla veřejnou volbou 7 hlasy zvolena
starostkou obce, 1 člen se zdržel hlasování.
Volba místostarosty obce: p. Václav Pokorný byl veřejnou volbou 7 hlasy zvolen
Místostarostou obce, 1 člen se zdržel hlasování.
6. Schválení složení finančního a kontrolního výboru:
Finanční výbor: předseda- Kavalcová Milada
členové-Plaček Stanislav ml. Mácová Blanka
Kontrolní výbor: předseda- Plaček Stanislav st.
Členové-Cejpková Eva, Máca Roman
7. Schválení Jednacího řádu
8. Stanovení pravomocí starostce obce – samostatné jednání maximálně do výše
50.000,00 Kč za jednu akci.
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
10. Schválení odměn pro členy zastupitelstva- prozatím zůstávají beze změny.
11. Různé: - zajištění provozu a údržby komunální techniky
- smlouva na zimní údržbu místních komunikací
- dodatek k nájemní smlouvě na obecní pozemky se spol.ZEOS Vesce
Výše uvedené usnesení vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,15 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Zapsala. Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav ml.

USNESENÍ
Z ustavující schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 3. listopadu 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
1. Ustanovení a volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. Zapisovatelkou byla zvolena
p. Milada Kavalcová, za ověřovatele p. Máca Roman a Plaček Stanislav ml.
2. Složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva obce Častohostice.
3. Ustanovení a volba mandátové, návrhové a volební komise.
4. Zpráva předsedy komise o výsledku voleb a přednesení návrhu na starostku a místostarosty obce a způsob volby.
5. Volby starostky obce – veřejnou volbou byla 7 hlasy zvolena p. Marie Vláčilová, 1 člen se
zdržel hlasování.
Volba místostarosty obce – veřejnou volbou byl 7 hlasy zvolen p. Václav Pokorný, 1 člen se
zdržel hlasování.
6. Schválení členů finančního výboru- předseda p. Milada Kavalcová, členové Plaček Stanislav
ml. a Mácová Blanka.
Schválení členů kontrolního výboru – předseda p. Stanislav Plaček st., členové Cejpková Eva,
Máca Roman.
7. Schválení Jednacího řádu, Jednací řád nabývá účinnosti 3. listopadu 2014
8. Stanovení pravomocí starostce obce, samostatné rozhodnutí maximálně do výše 50.000,00 Kč
na jednu akci.
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
10. Projednání a schválení odměn členů zastupitelstva, starostky a místostarosty obce –
prozatím zůstávají veškeré odměny beze změny, tzn. na úrovni vyplácených odměn na
konci minulého volebního období.
11. Různé: - zajištění provozu a údržby komunální techniky, schválena sazba 70,00 Kč v hrubém
za odpracovanou hodinu.
- smlouva na zajištění zimní údržby
-dodatek ke Smlouvě na pronájem obecních pozemků se spol. ZEOS Vesce s.r.o.,
s platností i pro rok 2014 společnost navyšuje nájem na 3.000,00 Kč/ha.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav ml.

