Zápis čís. 4
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. února 2011 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva,
Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Cejpková Eva, Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Projednání a schválení hřbitovního řádu
3). Poradenství – úspora elek. energie
4). Projednání a schválení vyhlášky čis. 1/2011
5). Návrh rozpočtu pro rok 2011
6). Schválení zástupce pro Mikroregion Moravské Budějovice
7). Žádost o odprodej stav. pozemku
8). Prodej – nabídka top. Dřeva
9). Projednání využití dotací
10). Různé: - zaměstnání na veřejně prospěšných pracích
- žádost o prominutí poplatku za pronájem KD
- projednání opravy stropu ve staré has.zbrojnici
11). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Starostka seznámila přítomné s novým hřbitovním řádem, přítomni zastupitelé vzali tento řád
na vědomí a jednohlasně odsouhlasili, tj. 7 hlasy.
ad 3).
Firma Optlimalenergy předložila obci nabídku na přepočet úhrad za spotřebovanou
elekt.energii s možností přechodu k jinému dodavateli. Nabídka není v současné době pro
obec zajímavá a návrh nepřináší výrazné úspory. S tímto projednáním souhlasí všech 7
přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
Přítomni členové zastupitelstva projednali a schválili Vyhlášku čís. 1/2011 o komunálním
odpadu. Sazba za občana 300,-Kč/rok, chalupáři 300,00 Kč za čp. a rok. Souhlasí všichni
přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 5).
V tomto bodu programu se členové zastupitelstva seznámili s návrhem rozpočtu pro rok
2011. Návrh rozpočtu bude zveřejněn a schválen na příštím zastupitelstvu. S předloženým
návrhem souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.

ad 6).

p. Marie Vláčilová – starostka obce byla jednohlasně tj. 7 přítomnými členy zastupitelstva
schválena jako zástupce obce pro Mikroregion Moravské Budějovice.
ad 7).
Manž. Plačkovi, bytem Častohostice 3 žádají o odprodej stav. pozemku naproti Křížovým.
S prodejem souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva. Prodej proběhne za ceny platné
dle vyhlášky pro prodej pozemků.
ad 8).
Obec nabízí k prodej kmeny pokácených topolů, prozatím nabídku předložila f. DEFITA,
dále p. Karel Hobza, možnost přihlásit mají i ostatní občané. Prodej se uskuteční nejvyšší
nabídce. Dále obec nabízí palivové dřevo-větve apod. formou samovýroby, zde je stanovena cena
100,00 Kč/m3. Drobné větve odklidí za odvoz p. Nevoral. Souhlasí všech 7 přítomných.,
ad 9).
Starostka obce seznámila přítomné s možností využití dotace z Ministerstva pro místní
. rozvoj na financování oplocení dětského hřiště. V případě obdržení této dotace je zde dána
30% spoluúčast obce. Souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zast.
ad 10).
Různé:
- Nabídka práce na veřejně prospěšných pracích pro občany, kteří jsou vedeni na Úřadu
práce. Zájemci mají možnost se přihlásit do 20. února na OÚ.
- Pořadatelé has.plesu žádají o prominutí poplatku za pronájem KD. S prominutím
poplatku souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
- Projednání potřeby opravy a zateplení stropu v klubovně ve staré has.zbrojnici. Obec
Uhradí potřebný materiál, práci si provedou hasiči sami. Souhlasí všichni přítomni.
ad11).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
19. Schválení nového Hřbitovního řádu – souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zast.
.
20. Vyhlášku čís. 1/2011 o komunálním odpadu - souhlasí všech 7 přítomných
21. Návrh rozpočtu pro rok 2011 - souhlasí všichni přítomni tj. 79 členů zastupitelstva.
22. Schválení p. Marie Vláčilové jako zástupce obce pro Mikroregion – souhlasí všech 7 přít.
23. Prodej stav.pozemku – viz. bod čís. 7 zápisu, souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zast.
24. – Nabídka na prodej topolového dřeva – viz bod čís. 8 zápisu
- Využití dotace – projednáno v bodu čís. 9 zápisu
- Program uvedený v bodu čís. 10 zápisu.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 21,45 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

