Zápis čís. 37
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 3.února 2014 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva,
Máca Roman, Plaček František, Plaček St. ml., Plaček St. st.
Omluven: Hobza Karel
Ověřovatelé: Cejpková Eva, Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Projednání závěrečného účtu za rok 2013
3). Projednání návrhu na rozpočet pro rok 2014
4). Poplatky za odvoz domovního odpadu
5). Příprava veřejné schůze, příprava setkání důchodců
6). Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšných pracích
7). Projednání směn.smlouvy na pozemky s p. Dvořákem
8). Využití vypsaných dotačních titulů
9). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu se přítomni zastupitelé seznámili s údaji v rámci závěrečného
účtu hospodaření za rok 2013.Výsledek hospodaření za rok 2013 byl schválen všemi přítomnými
tj. 8 členy zastupitelstva.
ad 3).
Starostka v tomto bodu programu seznámila přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2014.
Zastupitelé podrobně projednali jednotlivé položky návrhu a tento byl jednohlasně schválen.
ad 4).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé projednali poplatky-úhradu za svoz
domovního odpadu. Pro rok 2014 zůstanou poplatky beze změny, tj. 350,00 Kč na osobu.
Obec ze svého rozpočtu doplácí cca 38.000,00 Kč. S výši poplatků souhlasí všech 8 členů zast.
ad 5).
Přítomni zastupitelé projednali přípravu veřejné schůze, tato by se měla konat 14.3.2014.
Dále v tomto bodu programu byla projednána příprava setkání důchodců, setkání by se
mělo konat v měsíci květnu. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 6).
Starostka informovala přítomné o možnosti využití občanů na veřejně prospěšných pracích.
Jedná se o občany evidované na úřadu práce, přihlášeni jsou 3 občané. Doposud nejsou známé
podmínky stanovené Úřadem práce. Přítomni zastupitelé souhlasí s využitím těchto občanů
na veřejně prospěšných pracích.

ad 7).
Z důvodu ucelení vlastnictví na cestě k novým stav.parcelám v lokalitě u Křížových bude
jednáno s p. Vladimírem Dvořákem ohledně směny jsou pozemků za obecní pozemky a to v
poměru 1:2. Přítomni zastupitelé souhlasí s návrhem směn. smlouvy v počtu 8 hlasů.
ad 8).
Starostka seznámila přítomné s možnosti využití vypsaných dotačních titulů pro rok 2014.
V roce 2014 je plánována oprava mostku na cestě k Novému rybníku, dále rozšíření dět.hřiště a
hasičského cvičiště, rovněž je možnost využití dotací na zbudování kompostárny v obci.
K jednotlivým dotačním titulům budou připraveny žádosti. Souhlasí všech 8 přítomných zast.
ad 9).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
138. Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2013. Souhlasí všech 8 přítomncýh
139. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro rok 2014. Souhlasí všech 8 přít. zastupitelů.
140. Projednání a schválení poplatků stanovených obecní vyhláškou. Pro rok 2014 zůstávají
veškeré poplatky beze změny. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
141. Projednání a schválení programu uvedeného v bodech 5-8 zápisu.
- přípravu veřejné schůze a setkání důchodců
- zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích
- směn.smlouvu s p. Vladimírem Dvořákem
- přípravu žádosti k jednotlivým dotačním titulům
.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 21,15 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

Usnesení ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 3. února 2014
138. Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2013. Souhlasí všech
8 přítomných členů zastupitelstva.
139. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro rok 2014. Souhlasí všichni přítomni
tj. 8 členů zastupitelstva.
140. Projednání a schválení platnosti trvání obecně závazné vyhlášky týkající se
výše obecních poplatků. Pro rok 2014 zůstává výše poplatků beze změny.
Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
141. Různé:
- Přípravu veřejné schůze
- Přípravu setkání důchodců
- Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracích
- Směn.smlouvu na pozemky s p. Vladimírem Dvořákem
- Přípravu žádostí k vypsaným dotačním titulům pro rok 2014
Výše uvedené usnesení projednali a schválili všichni přítomni členové zastupitelstva,
tj. 8 členů.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček St. ml.
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala. Milada Kavalcová

