Zápis čís. 11
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. listopadu 2011 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Cejpková Eva, Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Různé- rozpočtové opatření
- zajištění zimní údržby
- doprava dětí do mat.školy
3). Financování opravy kostela
4). Schválení finanční výpůjčky
5). Projednání možnosti žádostí o dotace a jejich použití
6). Podání žádosti na PF ČR
7). Řešení hranic obecních a soukromých pozemků
8). Příprava veřejné schůze
9). Usnesení, závěr

ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu byl projednáno následující:
- Rozpočtové opatření – proúčtování dotací obdržených z Mikroregionu
- Zajištění zimní údržby – smlouva se spol. ZEOS Vesce, s.r.o.
- Informace ohledně dopravy dětí do mat.školy – prozatím bude doprava zajištěna
S výše uvedenými body souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka seznámila přítomné se situací v rámci financování opravy kostela. V současné
době bude potřeba vyřídit úvěr na tyto opravy a to ve výši 2,600tis.Kč. Z důvodu vlastnictví
kostela církvi, bude úvěr sepsán na nic, ale obec bude 100% ručitelem. Úvěr je nutno otevřít
pro provádění plateb dodavateli oprav a po obdržení dotace bude úvěr jednorázově splacen.
Obec bude nápomocná s vyřizováním úvěru, ale je potřeba i větší snahy ze strany zástupců
církve. S vyřízením úvěru a s ručením obce souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.

ad 4).
Starostka informovala o možnosti fin. půjčky od obce Domamil a to ve výši 200.000,00Kč,
půjčka by byla na roční období a sloužila by k pokrytí chybějících úhrad za opravu střechy
kostela, která není ještě zaplacená. Půjčená částka bude úročena 2%. V případě nepotřeby
fin.prostředků bude částka půjčena na kratší období. S touto půjčkou souhlasí všichni
přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 5).
Přítomni zastupitelé projednali a odsouhlasili podání žádosti o dotaci na dodělání hřiště
a pokud budou vypsány dotace v rámci Programu obnovy venkova, byly by tyto použity
na opravu schodů a vchodu do kulturního domu. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 6).
Na základě územního plánu obce Častohostice bude na Poz.fond ČR podána žádost
o převod následující pozemků a to na základě zákona 92 o privatizaci.
Parc. čís. 941/1
- 258 m2 ostatní plocha
Parc. čís. 811/27 - 48 m2 ostatní plocha
Jedná se o pozemky v lokalitě naproti Křížovým. S podáním žádosti souhlasí všichni
přítomni tj. 8 členů zastupitelstva obce.
ad7).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé navrhli postupně řešit hranice soukromých
a obecních pozemků.
ad8).
Dne 7.12.2011 v 18,30 se bude konat veřejná schůze, jedním z programů bude financování
oprav kostela.
ad 9).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
47. Projednaný program v bodu čís. 2, souhlasí všech 8 přítomných členů zastupitelstva
48. Financování oprav kostela-žádost o úvěr, souhlasí všech 8 přítomných
49. Pújčka fin.hotovosti - projednáno v bodu čís. 4, souhlasí všech 8 přítomných
50. Podání žádosti na poz.fond-viz bod čís. 6 zápisu, souhlasí 8 přítomných členů zastupitelstva
51. Program uvedený v bodech 5,7, a 8 - souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva
Schůze skončila ve 21,50 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

