Zápis čís. 23
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 5. listopadu 2012 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: Plaček Stan. ml., Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací
3). Informace o stavu jednání s majiteli domu čp. 75
4). Úhrada zálohy na výtisk publikace o obci
5). Stanovení termínu konání II. setkání rodáků
6). Podepsání úvěru
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Zastupitelé projednali a odsouhlasili uzavření smlouvy na zimní údržbu místních
komunikací a to se společností ZEOS Vesce s.r.o.. Souhlasí všech 9 přítomných členů zast.
ad 3).
Na dnešní jednání byli přizváni majitelé rod. domu čp. 75(Bradáčovi) ohledně záboru
obecního pozemku. Právní zástupce výše uvedených majitelů tyto omluvil a stav vlastnictví
pozemku bude řešen právní cestou. Informaci berou na vědomí a se stavem řízení souhlasí
všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 4).
V tomto bodu programu schválili zastupitelé zálohu na výtisk publikace o obci. Výtisk
knihy zajistí firma F.R. Z. agency s.r.o. Brno. V případě zaplacení 50 % zálohy bude poskytnuta
bonusová sleva. Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 5).
Přítomni zastupitelé projednali přípravu II. setkání rodáků, které se uskuteční 31.srpna
2013. Samotný program bude postupně upřesňován. S termínem konání souhlasí všichni
přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

ad 6).

Zastupitelstvo schválilo podepsání směnky úvěru na financování oprav kostela. Tento úvěr
sjednaný mezi Farností Častohostice a bankou Sparkasse Waldviertler Sparkasse von 1842.
Tento úvěr bude ve výši 2.345.828,-. Směnku za obec podepíše starostka Marie Vláčilová.
Souhlasí všichni přítomní tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
91. Uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací se spol. ZEOS Vesce s.r.o.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zast.
92. Informaci ohledně jednání s majiteli rod. domu čp. 75 ve věci záboru obecního pozemku.
Vzali na vědomí a odsouhlasili všichni přítomni členové zast. tj. 9
93. Úhradu zálohy ve výši 50 % na vydání publikace o naší obci. Souhlasí všech 9 členů zast.
94. Termín konání II. setkání rodáků – 31. srpna 2013, souhlasí všech 9 přít. členů zast.
95. Podepsání směnky úvěru. Odsouhlasili všichni přítomní členové tj. 9 členů zastupitelstva
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva
Schůze skončila ve 21,10 hod.
Ověřovatelé: Plaček Stanislav ml.
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 5. listopadu 2012
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
91. Uzavření smlouvy na zimní údržbu míst. komunikací se spol. ZEOS Vesce, souhlasí všech 9
členů zastupitelstva.
92. Projednání stavu jednání ohledně záboru obecního pozemku majiteli rod. domu čp. 75, vzali
na vědomí a souhlasí všech 9 přítomných členů zast.
93. Úhradu zálohy ve výši 50% na vydání publikace o naší obci. Souhlasí všech 9 přítomných.
94. Stanovení termínu konání II. setkání rodáků naší obce a to na 31. srpna 2013. Souhlasí
všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
95. Podepsání směnky úvěru. Odsouhlasili všichni přítomní členové tj. 9 členů zastupitelstva
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.

Marie Vláčilová
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Plaček Stan. ml.
Pokorný Václav
Zapsala: Milada Kavalcová

