Zápis čís. 44
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 6. října 2014 v 19,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st. Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Údržba stromů, odstranění poškozených
3). Prezentace obce v rámci Mikroregionu
4). Schválení směnné smlouvy
5). Podání žádosti na poskytnutí překlenovacího úvěru
6). Stanovení termínu ustavující schůze
7). Různé
8). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce p. Vláčilová přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
Firma, která provedla údržbu – prořezání stromů v obci navrhla odstranění 2 ks lip pro
jejich silné poškození. Jedná se o 1 ks lípy u kříže Svaté Trojice a 1 ks v parku naproti Chromovým. Bude vydáno rozhodnutí o odstranění a podána informace na Odbor živ.prostředí
Měst.úřadu Mor.Budějovice. Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 3).
Ve dnech 17.-24. října 2014 proběhne výstava informující o dění v obcích Moravskobudějovického mikroregionu. Vernisáž výstavy začíná 17. října v 17,00 hod. S prezentací
naší obce souhlasí všichni přítomni členové zast. obce.
ad 4).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu schválili směnnou smlouvu mezi Obcí Častohostice (parc. 954/4 – 178 m2) a Povodím Moravy, a.s. (parc. čís. 32/3-139m2). V rámci
znal.posudku je pro obec stanoven doplatek 2.460,00 Kč. Se směnnou smlouvou souhlasí všech
9 přítomných členů zastupitelstva.

ad 5).
V tomto bodu programu zastupitelé projednali financování nákupu nové komunální

techniky. V případě nedostatku fin. prostředků bude požádáno o překlenovací úvěr a to
ve výši 200.000,00 Kč. Tento úvěr bude použit pouze pro dofinancování nákupu a po obdržení
dotace bude celá částka vrácena. V případě dostatku fin. prostředků na účtu obce nebude úvěr
čerpán. V současné době je na obecním účtu cca 750,00tis.Kč.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 6).
Přítomni zastupitelé stanovili termín ustavující schůze nového zastupitelstva a to na
3. listopadu 2014 v 18,00 hod. v kanceláři Obecního úřadu. Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů.
ad 7).
Starostka v tomto bodu programu provedla zhodnocení uplynulého volebního období.
Poděkovala přítomným zastupitelům a popřála mnoho úspěchů v blížících se volbách.
ad 8).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
167. Údržbu stromů v obci a vydání rozhodnutí na skácení silně poškozených lip dle
Stanoviska firmy provádějící údržbu. Souhlasí všech 9 přítomných.
168. Schválení směnné smlouvy mezi Obcí Častohostice (parc. 954/4-178 m2) a Povodím
Moravy, s.p. včetně doplatku ve výši 2.460,00 Kč k tíži obce. Souhlasí všichni
přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
169. Podání žádosti na překlenovací úvěr v případě nedostatku fin. prostředků na účtu
na úhradu faktury za nakoupenou novou komunální techniku. Souhlasí všech 9 přítomných.
170. Stanovení termínu konání ustavující schůze nového zastupitelstva a to na 3. listopadu 2014
V 18,00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,20 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček Stanislav, ml.

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

Zapisovatelka: Kavalcová Milada

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 6. října 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:

167.
Údržbu stromů v obci a dle návrhu firmy provést odstranění silně poškozených stromů-lip.
Silně poškozené jsou 2 ks lip a to jedna u kříže Sv.Trojice a druhá v parku naproti Chromovým. Bude vydáno rozhodnutí k jejich odstranění a informován Odbor živ. prostředí Měst.
úřadu v Moravských Budějovicích. Souhlasí všech 9 členů zastupitelstva.
168.
Schválení směnné smlouvy mezi Obcí Častohostice (parc.čís. 954/4-178m2) a Povodím
Moravy, s.p. (parc. 32/3-139m2) včetně doplatku 2.460,00 Kč k tíži Obce Častohostice.
Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
169.
Podání žádosti na překlenovací úvěr ve výši 200.000,00 Kč. Tento by byl použit pouze
v případě nedostatku fin. prostředků na účtu při placení nákupu nového komunální techniky.
Ihned po obdržení dotace by byla celá výše úvěru vrácena. Souhlasí všech 9 přítomných.
170.
Stanovení termínu ustavující schůze nového zastupitelstva a to na 3. listopadu 2014
v 18,00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zast.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček Stanislav ml.
Zapsala: Kavalcová Milada

