Zápis čís. 40
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 5. května 2014 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček Stanislav ml., Plaček Stanislav st.
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Projednání činnosti kontrolního a finančního výboru
3). Schválení zařazení do MAS Rokytná, o.p.s.
4). Organizační příprava setkání důchodců
5). Dokončení úprav okolo bývalé Prokešovy stodoly
6). Projednání a schválení smlouvy s EKO-KOM, a.s.
7). Schválení nákupu nového stanu
8). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce p. Vláčilová přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé provedli zhodnocení činnosti finančního
a kontrolního výboru. Oba výbory pracují pravidelně a svoji činnost vykazují formou zápisů.
S činností výboru souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka v tomto bodu programu informovala přítomné o činnosti MAS Rokytná.
„Přítomni zastupitelé schválili zařazení svého správního území do územní působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS
Rokytná, o.p.s. na období 2014-2020. Schválení zařazení do území působnosti SCLLD obci
nevznikají finanční závazky vůči MAS.“ Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu projednali přípravu setkání důchodců.
Setkání se uskuteční dne 17. května 2014 od 16,00 hod. Na setkání důchodců jsou pozváni
občané starší 60 let (z důvodu různých odchodů do důchodu, nelze určit, kdo je a kdo
není důchodce, proto byla stanovena věková hranice 60 let). Souhlasí všech 8 přítomných.

ad 5).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé projednali dokončení úprav prostranství
okolo bývalé Prokešovy stodoly. Bude zde rozvezena zemina a položeny travní koberce.
Celkové předběžné náklady jsou vyčísleny na částku cca 40.000,00 Kč. Souhlasí všichni
přítomni tj. 8 členů zastupitelstva obce.
ad 6).
Starostka seznámila přítomné s novým zněním smlouvy se spoL. EKO-KOM, s.s.,
IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17,140 21 Praha 4. Smlouva se týká zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Původní smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2005,
současná smlouva je uzavřena z důvodu změny občanského zákoníku. Souhlasí všech
8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni zastupitelé projednali nákup stavu ECONOMY o rozměrech 6x12m za cenu
21.499,00 Kč + doprava. Nákup stanu byl jednohlasně schválen všemi přítomnými, tj.
8 členy zastupitelstva.
ad 8).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
151. Schvální zařazení do MAS Rokytná- viz bod čís. 3 zápisu, souhlasí všech 8 přítomných
152. Dokončení úprav prostranství – projednáno v bodu čís. 4, souhlasí všech 8 přítomných
153. Podepsání nové smlouvy se spol. EKO-KOM, a.s., souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
154. Nákup nové stanu ECONOMY, souhlasí všech 8 přítomných
155. Různé - projednání a zhodnocení činnosti kontrolního a finančního výboru
- příprava setkání důchodců
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,50 hod.
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 5. května 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
151. Schválení zařazení správního území obce do MAS Rokytná, o.p.s. na období
2014-2020. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
152. Dokončení úprav prostranství na návsi okolo bývalé Prokešovy stodoly, včetně
Položení travního koberce. Předpokládaná cena dokončovacích prací je cca
40.000,00 Kč. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
153. Schválení nové smlouvy se spol. EKO-KOM, a.s., smlouva se týká zajištění
Zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
154. Nákup nového stanu ECONOMY o rozměrech 6x12m, pořizovací cena činí
21.499,00 Kč+doprava. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
155. Různé: - Projednání a zhodnocení činnosti finančního a kontrolního výboru
- Přípravu setkání důchodců – respektive občanů starších 60 let.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav st.
Zapsala: Milada Kavalcová

