Zápis čís. 14
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 5. března 2012 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva,
Máca Roman, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Máca Roman,Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Schválení rozpočtu pro rok 2012
3). Zaměstnání občanů na veřejně prospěš.pracích-VPP
4). Příspěvek na úhradu osvětlení kostela
5). Úprava pracovního úvazku pro účetní obce
6). Setkání starostek
7). Příprava setkání důchodců v obci
8). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Přítomni zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet hospodaření pro rok 2012. Rozpočet
Hospodaření je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Odsouhlaseno všemi přítomnými tj. 7 členy zast.
ad 3).
Starostka informovala přítomné o využití zaměstnání 1 občana na veřejně prospěšných
pracích, dále budou zaměstnávání občané evidovaní na úřadu práce. S výše uvedenou informací
souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 4).
Přítomni zastupitelé odsouhlasili příspěvek na úhradu nákladů na osvětlení kostela. Přední
část kostela je napojena na veřejné osvětlení. Pokud se týká zadní části, tak toto je napojeno na
elektroinstalaci v kostele. Příspěvek na úhradu nákladu bude na základě stavu odpočtových
hodin, které jsou pro toto osvětlení nainstalovány. Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 5).
Starostka navrhla navýšení úvazku pro účetní obce to na 3 hodiny denně, plat je stanoven
pro tabulek pro odměňování stát. zaměstnanců-hrubá mzda 8.074,00Kč měsíčně.Toto navýšení
úvazku je z důvodu vyšších nároků na veškerou evidenci v obci. Souhlasí všech 7 přítomných.

ad 6).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé projednali účast starostky na Setkání starostek
v Ostravě. Setkání se koná ve dnech 3.-6.5. 2012. Úhradu nákladů spojenou s tímto setkáním
provede obec a to ve výši 75%, starostka si uhradí 25% nákladů. Souhlasí všichni přítomni tj. 7
členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni zastupitelé projednali a schválili uspořádání posezení s důchodci, spojené
s občerstvením a kulturním programem. Setkání s důchodci se uskuteční 21.dubna t.r. v
kulturním domě. Na příštím jednání zastupitelstva budou organizační záležitosti a celkový
program upřesněny. S výše uvedeným souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zast.
ad 8).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
64. Rozpočet hospodaření obce pro rok 2012 – souhlasí všech 7 přítomných
65. Zaměstnání občanů na veřejně prosp. pracích - souhlasí všech 7 přítomných
66. Příspěvek na úhradu nákladů na osvětlení kostela – souhlasí všech 7 přítomných
67. Stanovení sazeb za odvoz dom. odpadu – viz bod čís. 5, souhlasí všech 8 přítomných
68 Program uvedený v bodech 6 a 7 zápisu – souhlasí všech 7 přítomných
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva
Schůze skončila ve 21,45 hod.
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
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