Zápis čís. 3
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 30. prosince 2014 v 18,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva,
Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Plaček František
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Projednání výsledku inventarizace majetku
3). Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015
4). Projednání nabídky na zhotovení vybavení kanceláře OÚ
5). Využití uchazečů o práci, podání žádosti na Úřad práce
6). Usnesení, závěr

ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Předsedové jednotlivých invent.komisí seznámili přítomné s výsledky inventarizace
obecního majetku. Součástí tohoto zápisu jsou seznamy majetku a návrhy na provedení
změn – vyřazení, popř.zařazení majetku. Konečná zpráva o výsledku inventarizace majetku
bude schválena na příštím zastupitelstvu. Souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Přítomni zastupitelé schválili rozpočtové provizorium pro rok 2015. Rozpočtové
provizorium je schváleno pro každý měsíc roku 2015 a to do výše 1/12 schváleného rozpočtu
pro rok 2014. Platnost rozpočt.provizoria je do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2015.
Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 4).
Starostka informovala přítomné o potřebě výměny části nábytku v kanceláři OÚ.
Na zhotovení byl osloven p. Karel Kocáb a jeho nabídka činí 54.843,00 Kč včetně DPH.
Tato nabídka zahrnuje soubor stolů, skříň na prapory, 9 ks kancelářských židlí a 2 ks kancelářských křesel. S nabídkou souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.

ad 5).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé projednali zaměstnání uchazečů o práci
v roce 2015. Obec zaměstná 2 uchazeče o práci a bude podána žádost na Úřad práce.
Souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 6).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
19. Projednání výsledku inventarizace obecního majetku, souhlasí všech 7 přítomných zastupitelů
20. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015, souhlasí všichni přítomni, tj. 7 zastupitelů
21. Nákup nového vybavení do kanceláře OÚ dle předložené nabídky, souhlasí všech 7 přít.zast.
22. Podání žádosti na Úřad práce a zaměstnání 2 občanů – uchazečů o práci v roce 2015.
Souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 20,10 hod.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Plaček František
Plaček Stanislav st.
Zapsala: Milada Kavalcová

USNESENÍ
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 30. prosince 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
19. Projednání výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2014
20. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015. Provizorium bude platné do doby
schválení řádného rozpočtu pro rok 2015.
21. Nákup nového vybavení kanceláře obecního úřadu a to dle předložené nabídky.
22. Podání žádosti na Úřad práce a zaměstnání 2 uchazečů o práci v roce 2015.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Plaček František
Plaček Stanislav st.

