Zápis čís. 2
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. prosince 2014 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Hobza Karel
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Dodatečné složení slibu zastupitele
3). Složení invent.komisí pro inventarizaci majetku
4). Různé – novoroční oslavy, zajištění hudby na pouťový koncert
5). Využití dotací v rámci POV v roce 2015
6). Projednání záměru na zbudování pietního místa na hřbitově
7). Seznámení s informací ohledně příspěvku na žáky
8). Úprava ročních odměn
9). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
V tomto bodu programu složil p. František Plaček, řádně zvolený člen zastupitelstva,
slib zastupitele. Jmenovaný byl řádně omluven z ustavující schůze dne 3 11. 2014.
ad 3).
Přítomni zastupitelé projednali a schválili složení jednotlivých inven.komisí a to:
Škola
- Cejpková Eva, Máca Roman, Plaček Stan.ml.
KD+OÚ – Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Hobza Karel
Hasiči - Plaček František, Plaček Petr, Plaček Stan. st.
Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 4).
V tomto bodu projednali zastupitelé zajištění novoročních oslav včetně ohňostroje.
Oslavy proběhnou 1. ledna 2015 v 17,00 hod. na návsi a ohňostroj bude zajištěn ve stejném
rozsahu jako na minulé oslavy.
Dále bylo projednáno zajištění dechové hudby na pouťový koncert v roce 2015.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 5).
V rámci využití dotací z POV v roce 2015(Program obnovy venkova) bude zažádáno o
dotaci na opravu střechy a okapů na Prokešově stodole. Souhlasí všech 9 přítomných zastupitelů.

ad 6).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu projednali návrh na zbudování pietního
místa – kolumbária na uložení uren na místním hřbitově. S tímto návrhem budou seznámeni
občané a požádání o vyjádření. S návrhem na zbudování souhlasí všech 9 přítomných.
ad 7).
Starostka seznámila přítomné se žádostí Města Moravské Budějovice o příspěvek
ve výši 2.178,00 Kč na každého žáka z naší obce, který navštěvuje školu v Mor.Budějovicích.
Příspěvek se týká podílu na úhradu provozních nákladů. Zastupitelé požadují předložení
kalkulace těchto nákladů a řádně připravenou smlouvu. Příspěvek se netýká pouze naší
obce, ale všech obcí, ze kterých dojíždí dětí do škol v Mor.Budějovicích. Prozatím neodsouhlaseno všemi přítomnými tj. 9 členy zastupitelstva.
ad 8).
Schválení výše ročních odměn kronikářce a zapisovatelce a to na 1.000,00 Kč hrubého
a rok pro každou. Souhlasí 8 členů zastupitelstva, 1 člen se zdržel hlasování.
ad 9).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
12. Složení slibu zastupitele p. Františka Plačka
13. Příprava inventarizace majetku a složení jednotlivých invent.komisí
14. Využití dotací v rámci POV v roce 2015 na opravu střechy a okapů Prokešovy stodoly
15. Projednání návrhu na zbudování pietního míst a na uložení uren na místním hřbitově
16. Projednání informace ohledně žádosti Města Mor.Budějovice o příspěvek na žáky
17. Schválení ročních odměn kronikářce a zapisovatelce
18. Zajištění novoročních oslav včetně ohňostroje a přípravu koncertu dechové hudby
na pouťové oslavy v roce 2015.
Výše uvedené usnesení vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 19,50 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav ml.
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 1. prosince 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
12. Složení slibu zastupitele p. Františka Plačka z důvodu jeho nepřítomnosti
na ustavující schůzi.
13. Příprava inventarizace majetku a složení jednotlivých invent.komisí
14. Využití dotací z POV v roce 2015 na opravu střechy a okapů Prokešovy stodoly.
15. Přípravu návrhu na zbudování pietního místa-kolumbária na uložení uren na místním
hřbitově.
16. Projednání informace ohledně připravované smlouvy a žádosti Města Mor. Budějovice
Na úhradu příspěvku ve výši 2.178,00 Kč za každého žáka z naší obce. Příspěvek
Se týká podílu na úhradu provozních nákladů. Zastupitelstvo požaduje kalkulaci
těchto nákladů. Prozatím neodsouhlašeno.
17. Úpravu odměn kronikářce obce a zapisovatelce a to na 1.000,00 Kč hrubého a rok.
18. Přípravu novoročních oslav včetně přípitku a ohňostroje – 1. ledna 2015 v 17,00 hod.
Zajištění dechové hudby na pouťový koncert v roce 2015.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Hobza Karel

