Zápis čís. 22
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. října 2012 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: Hobza Karel, Plaček František
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Příprava vánoční výzdoby obce
3). Návrh na přípravy publikace o obci
4). Prodej nepotřebného materiálu
5). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Přítomni zastupitelé projednali přípravu vánoční výzdoby obce – vánoční strom, popř.
betlém nebo jiná výzdoba. S návrhem vánoční výzdoby souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast..
ad 3).
V tomto bodu programu starostka oslovila přítomné se žádosti o spolupráci při zpracování
návrhů na publikaci o naší obci. Budou osloveni občané a požádáni o pomoc při sestavování
fotografií k jednotlivým tématům. S postupem přípravy publikace souhlasí všichni přítomni,
tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 4).
Zastupitelé odsouhlasili prodej nevyužitého materiálu(vybavení, nářadí) získaného při
demolici domu Prokešových. V případě více zájemců bude provedena dražba, popř. prodej
za navrženou cenu, např. střešní tašky za 3,-Kč/kus. Souhlasí všech 9 přítomných zastupitelů.
ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obcevzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
89. Přípravu vánoční výzdoby obce, souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
90. Prodej nepotřebného materiálu a vybavení získaného z demolice domu Prokešových.
souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva
Schůze skončila ve 21,10 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Máca Roman
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 1. října 2012
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
89. Projednání přípravy vánoční výzdoby obce, souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
90. Prodej nepotřebného materiálu a vybavení získaného při demolici domu Prokešových,
souhlasí všech 9 přítomných..
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.

Marie Vláčilová
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapsala: Milada Kavalcová

