Zápis čís. 34
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 11. listopadu 2013 v 18,30 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
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Zajištění zimní údržby
3). Schválení Obecně závazných vyhlášek
4). Schválení Dodatku čís. 1 k veřejnoprávní smlouvě
5). Příprava žádostí o dotace v rámci POV 2014
6). Zaměření pozemku a stodoly
7). Prodej pozemku-část parcely na skládce
8). Podání žádosti na Pozemkový fond
9). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce p. Vláčilová přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu starostka informovala přítomné o potřebě zajištění zimní údržby.
Na údržbu místních komunikací bude uzavřena dohoda se spol. ZEOS Vesce s.r.o., pokud
se týká údržby chodníků, tak toto bude provádět p. Marie Mácová. Jmenované je prodloužena
pracovní smlouva do konce února 2014. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Přítomni zastupitelé schválili Obecně závazné vyhlášky, a to:
Obecně závazná vyhlášku čís. 2 – Požární řád obce Častohostice a Obecně závaznou vyhlášku
čís. 3- O podmínkách požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Dále byly schváleny Požární směrnice. Veškeré schválené dokumenty jsou nedílnou součástí
zápisu a souhlasí s nimi všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
V tomto bodu programu schválili přítomni zastupitelé Dodatek čís. 1 k veřejnoprávní
smlouvě mezi obci Častohostice a městem Moravské Budějovice- v rámci přenesení působnosti
Se toto týká řešení přestupků a jejich úhrady. Poplatek bude činit 1.000,00 Kč za každý
nahlášeny přestupek. Souhlasí všech 9 přítomných.

ad 5).
Příprava žádosti o dotace v rámci POV v roce 2014. Žádost bude podána na financování
opravy mostku za obcí směrem ke mlýnu. Souhlasí všech 9 přítomných.
ad 6).
V tomto bodu programu schválili přítomni provedení zaměření Prokešovy stodoly a upřesnění pozemků, na kterých se nachází sportovní areál. Souhlasí všech 9 přítomných.
ad 7).
Přítomni zastupitelé odsouhlasili prodej části pozemku na skládce. Zájemci p. Hobza Karel
a p. Tomáš Dolejský se před samotným zaměřením musí dohodnout na rozdělení pozemku
pro prodej. Schůzka se uskuteční na místě samém a to i za účasti zástupce Obce Častohostice.
Cena pozemku je stanovena na 15,00 Kč/m2, kupující uhradí rovněž náklady na zaměření.
Souhlasí 8 přítomných, 1 člen se zdržel hlasování.
ad 8).
Zastupitelé schválili podání žádosti na Pozemkový fond ohledně převodu popř. odkoupení
pozemků v KÚ Častohostice a to parc. čís. 835/13 orná-287 m2, parc. 835/14 orná-668 m2,
parc. 811/26 ost.komunikace- 37 m2, 811/27 ost.komunikace-48m2, parc.941/1 ost.komunikace258 m2. S podáním žádosti souhlasí všech 9 přítomných.
ad 9).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
125. Zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků. Souhlasí všech 9 přítomných.
126. Schválení Obecně závazných vyhlášek čís. 2 a 3, viz bod čís. 3 zápisu.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva obce.
127. Schválení Dodatku čís. 1 k veřejnoprávní smlouvě, dodatek se týká provádění úhrady
za řešení přestupků – viz bod čís. 4 zápisu. Souhlasí všech 9 přítomných členů zast.
128. Příprava žádosti o dotace v rámci POV v roce 2014. Souhlasí všech 9 přítomných.
129. Prodej pozemku – část parcely na skládce za cenu 15,00 Kč/m2, náklady na zaměření
uhradí rovněž kupující. Souhlasí 8 přítomných, 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování.
130.Schválení podání žádost i převod popř. odkoupení pozemků od Pozemkového fondupozemky se nachází v lokalitě u Křížových. Souhlasí všech 9 přítomných.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 20,55 hod.
Ověřovatelé: Cejková Eva
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 11. října 2013
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
125. Zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků. Souhlasí všech 9 členů zastup.
126. Schválení Obecně závazné vyhlášeky čís. 2 – Požární řád Obce Častohostice a Obecně
závazné vyhlášky čís. 3 – O podmínkách požární bezpečnosti při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob. Rovněž schválení Požárních směrnic. Souhlasí všech
9 přítomných členů zastupitelstva.
127. Schválení Dodatku čís. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Častohostice a městem
Moravské Budějovice – v rámci přenesení působnosti ve věci řešení nahlášených přestupků.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
128. Příprava žádosti o dotace v rámci POV pro rok 2014- oprava mostku za obcí směrem ke
mlýnu. Souhlasí všech 9 přítomných.
129. Prodej pozemku – část parcely na skládce za cenu 15,00 Kč/m2. Náklady na zaměření
si hradí kupující. Souhlasí 8 přítomných členů zast., 1 člen se zdržel hlasování.
130. Podání žádosti o převod nebo odkoupení pozemků od Pozemkového fondu, jedná se
o pozemky v lokalitě u Křížových, parc. čís. 835/13orná-287 m2, parc.835/14orná668 m2, parc.811/26 ost.komunikace-37m2, parc.811/27ost.komunikace-48m2,
parc.941/1 ost.komunikace-258m2. Souhlasí všech 9 přítomných.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Pokorný Václav
Zapsala: Milada Kavalcová

