Zápis čís. 33
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. října 2013 v 19,00 hodin
Přítomni: Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml., Plaček Stanislav st.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Nabídka na odkup pozemku
3). Hodnocení II. Setkání rodáků
4). Veřejně prospěšné práce v roce 2014
5). Informace ohledně kompostárny v Lažínkách
6). Nabídka na prodej pozemku – část skládky
7). Usnesení, závěr

ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedl místostarosta obce p. Pokorný přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
Z důvodu potřeby rozšíření sportovního areálu – has.cvičiště je potřeba zakoupit
část parcely od pana ing. Karla Růžičky. Tento má zájem prodat pouze celou parcelu čís. 178/1
(kopec pod Vydrovou zahradou). Doposud není stanovena cena za m2, bude zde proveden odhad
a na základě bližší specifikace nabídky, bude tato znovu projednána. Souhlasí všech 8
přítomných.
ad 3).
Přítomni zastupitelé provedli zhodnocení II.setkání rodáků, toto byla hodnoceno velmi
kladně a v současné době probíhá prodej CD. S projednáním souhlasí všech 8 členů zast.
ad 4).
V tomto bodu programu projednali přítomni zastupitelé možnost zaměstnání na veřejně
prospěšných pracích v roce 2014. Na základě současného zákona musí být zájemce o tyto
práce evidován minimálně 6 měsíců na úřadu práce. Se zaměstnáním v roce 2014 souhlasí
všech 8 přítomných členů zastupitelstva.

ad 5).
p. ing. Josef Zikmund chce v Lažínkách zbudovat kompostárnu a má zájem o surovinu-

zelenou hmotu i od občanů naší obce. Tato poptávka je pouze informativní, znovu bude
projednána po předložení dalších podkladů pro spolupráci. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 6).
p. Hobza Karel má zájem o odkoupení části parcely na skládce, parcelu chce využít
jako manipulační plochu a sklad dřeva. Nadále zde musí zůstat 3 m široká příjezdová
cesta a to v sousedství s parcelou p. Pokorného. Nabídka na prodej bude zveřejněna a
znovu projednána na příštím zastupitelstvu. S prodejem souhlasí 7 přítomných, 1 člen zastupiselstva se zdržel hlasování.
ad 7).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
122. Projednání nabídky p. Karla Růžičky na prodej parc. čís. 178/1- po bližší specifikaci
nabídky bude tato znovu projednána. Souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
123. Zaměstnání na veřejně prospěšných pracích v roce 2014, souhlasí všech 8 přítomných.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva obce.
124. Zveřejnění nabídky na prodej části pozemku na skládce. Souhlasí 7 přítomných,
1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 20,50 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Pokorný Václav
místostarosta obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 7. října 2013
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
122. Projednání nabídky p. Karla Růžičky na prodej pozemku čís. 178/1 obci. Konečné
rozhodnutí bude dáno pro bližší specifikaci nabídky a navržené ceny.
Souhlasí všech 8 přítomných.
123. Využití zaměstnání uchazečů o práci na veřejně prospěšných pracích v roce 2014. Souhlasí
všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
124. Nabídka obce na odprodej části pozemku na skládce. S nabídkou souhlasí 7 přítomných
členů zastupitelstva, 1 člen se zdržel hlasování.

Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.

Pokorný Václav
Místostarosta obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapsala: Milada Kavalcová

