Zápis čís. 6
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 4. dubna 2011 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Máca Roman, Plaček Stanislav ml.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Finanční výtěžek z burzy
3). Rozšíření vozovky
4). Odkup pozemků v lokalitě u Křížových
5). Projednání a schválení směnné smlouvy
6). Nabídka betonových skruží na prodej
7).Schválení závěrečného účtu
8). Usnesení, závěr

ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu starostka obce informovala přítomné o výsledku dražby nevyužitých zásob, celkový výtěžek činí 3.275,00 Kč. Schválili všichni přítomní, tj. 9 členů zast.
ad 3).
Přítomni zastupitelé jednohlasně odsouhlasili odkup části pozemku od p. Milana Komzáka,
jedná se o jižní část zahrady naproti Plačkovým, kde se v současné době nachází zeď. Odkup
bude proveden po provedení zaměření a to za částku 35,00 Kč/m2. Po tomto odkoupení
bude možnost rozšíření stávající vozovky. Souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zast.
ad 4).
p. František Nesiba a p. ing. Karel Růžičky(majitelé pozemků v lokalitě u Křížových)
nabízejí své pozemky k prodeji obci a to za vyhláškovou cenu, tj. 35,00 Kč/m2. S odkupem
pozemků souhlasí všichni přítomní zastupitelé, tj. 9 členů.
ad 5).
p. Karel Hobza žádá o provedení směny pozemku pod chodníkem před jeho domkem, par.čís.
35/1(vlastnictví p. Hobza) za zastavěnou část pozemku čís. 959/1(vlastník obec), jedná se o
pozemek v uličce u bývalé kovárny. Se zaměřením a se směnou smlouvou souhlasí všech 9
přítomných členů zastupitelstva.

ad 6).
Obec nabízí k prodeji betonové skruže o prům 100cm za cenu 700,00 Kč/kus. S prodejem
souhlasí všech 9 přítomných členů zast
ad 7).Zastupitelé obce schválili závěrečný účtu za rok 2010 a přijaly násedující opatření: nákup
pozemků p.č 811/33 byl zavkladován s věcným břemenem , které v době koupě pozemku nebylo
evidováno. Toto břemeno bylo z rozhodnutí Finančního úřadu M. Budějovice zaevidováno
v době kdy byla smlouva odevzdána na Katastrální úřad Mor. Budějovice . Bývalý vlastník p.
Svoboda Tomáš byl vyzván k výmazu břemene.
Souhlasí všichni přítomní.
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
29. Projednání a schválení výtěžku dražby, souhlasí všech 9 přítomných zast.
30. Projednání výkupu a směny pozemků viz body čís. 3,4 a 5 zápisu, souhlasí 9 členů zast.
31. Prodej bet.skruží- viz bod čís. 6 zápisu, souhlasí 9 čl.zast.
32. Schválení závěrečného účtu
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva
Schůze skončila ve 21,40 hod.
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav, ml.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

