Zápis čís. 27
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 4.března 2013 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva,
Hobza Karel, Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml.,Plaček Stanislav st.
Ověřovatelé: Cejpková Eva, Plaček Stan. ml.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Schválení rozpočtu pro rok 2013
3). Zaměstnání uchazečů o práci
4). Diskuse- příprava setkání rodáků
5). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu jednohlasně schválili rozpočet pro rok 2013.
Rozpočet je vyrovnaný a nebyly k němu podány žádné připomínky. Schválili jej všichni přítomni
tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka seznámila přítomné s návrhy na zaměstnání občanů (uchazečů o práci). Z řad
občanů budou zaměstnáni p. Nesibová Zdenka, p. Mácová Marie a p. Nix Stanislav.
S jmenovanými souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
V rámci diskuse se přítomni zastupitelé vyjadřovali k přípravě setkání rodáků, které
Proběhne 31. srpna 2013.
ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
109. Schválení rozpočtu hospodaření pro rok 2013. Schválený rozpočet je nedílnou součástí
zápisu. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
110. Schválení zaměstnání 3 občanů na veřejně prospěšných pracích v obci. Souhlasí všech
9 přítomných členů zast.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 20,50 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 4. března 2013
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
109. Schválení rozpočtu hospodaření pro rok 2013. Vzali na vědomí a odsouhlasili
všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
110. Zaměstnání 3 občanů na veřejně prospěšné práce v obci. Souhlasí všech 9 přítomných
členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.

Marie Vláčilová
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav ml.
Zapsala: Milada Kavalcová

Zemědělství v naší obci má letitou tradici a i v minulých stoletích se většina obyvatel
živila zemědělstvím. Prodíváme-li se do historie, tak trochu podrobnější informace nalezneme
v roce 1900, dle soupisu z tohoto roku měla zem. půda v našem katastru 336 ha, z toho
pole 301 ha. Pokud se týká chovu dobytka, tak bylo chováno 33 koní, 236 ks skotu včetně krav.
Další zemědělská činnost v naší obci je zaznamenána až v období po druhé světové
válce. JZD V Častohosticích bylo založeno v měsících květnu-červnu roku 1950. První
představenstvo tvořili: předseda p. Bohumil Hrůze, členové Bořivoj Simandl, Bohuš Kříž,
František Filipský, Leopold Koukal. K 1.1. 1. 1951 obhospodařovalo místní družstvo 71 ha a
mělo 15 členů. Počet členů a výměra obhospodařované půdy se postupně zvyšovala, např.
v roce 1959 mělo JZD již 95 členů a hospodařilo na výměře 389 ha zemědělské půdy.
V lednu 1961 bylo nově založeno JZD „Budoucnost“ ve Vesci a to sloučením s obcemi
Častohostice a Lažínky. V období hospodaření tohoto družstva byla obci postavena nejprve
porodna prasnic a kravín v pozdějších letech Nová porodna, čítající 3 haly. Toto JZD
se od 1.1. 1972 stalo součástí vzniklého JZD „Budoucnost“ se sídlem v Moravských
Budějovicích a tento stav trval až do roku 1993.
Po roku 1989 dochází k navracení půdy a v naší obci se postupně obnovuje soukromé
hospodaření. V současné době v naší obci soukromě hospodaří 4 větší vlastníci zem.půdy.
V roce 1994 začala v našem katastru provozovat zemědělskou prvovýrobu společnost ZEOS
Vesce, s.r.o., která má své činnosti jak rostlinou tak i živočišnou výrobu. Společnost hospodaří celkem na výměře 594 ha zemědělské půdy, z toho v katastru naší obce je to 117 ha.

