Zápis čís. 5
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. března 2011 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Hobza Karel, Plaček František
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Nabídka na odprodej palivového dřeva
3). Žádost manž. Samkových
4). Zaměstnání občanů na veřejně prospěšných pracech
5). Burza- prodej nevyužitých zásob
6). Schválení rozpočtu pro rok 2011
7). Kácení topolů – lokalita u Svaté Trojice
8). Usnesení závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
Přítomni zastupitelé byli seznámeni se seznamem zájemců o odprodej palivového dřeva
z topolů pokácených na obecním pozemku za vsí směrem ke mlýnu. V prvé řadě budou vykryti
zájemci, kteří nebyli vykryti při prvním prodeji palivového dřeva na loukách. Souhlasí všech
9 přítomných zastupitelů.
ad 3).
Manž. Samkovi čp. 10 žádají o připojení na místní kanalizaci. Kanalizace je vedena
na druhé straně vozovky, tzn. provedení napojení buďto formou podkopu vozovky nebo
průřezem. Přítomni zastupitelé souhlasí s provedením průřezu vozovky z předpokladu, že po
položení kanalizace bude vozovka uvedena do původního stavu. Souhlasí všichni přítomni
zastupitelé tj. 9 členů.
ad 4).
V tomto bodu programu seznámila starostka přítomné se zájemci o veřejně prospěšné práce.
Celkem je přihlášeno 7 zájemců, vybrány byly p. Kovárníková Miriam a p. Hobzová Jarmila.
Pracovní smlouvy budou uzavřeny od 1 května 2011. Souhlasí všech 9 členů zastupitelstva.
ad 5).
19. března 2011 ve 14,00 hod. se uskuteční v KD burza nevyužitých zásob z majetku obce.
S burzou souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

ad 6).
Přítomni zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet obce pro rok 2011. Návrh rozpočtu
byl projednán na minulém jednání zastupitelstva a zveřejněn na úřední vývěsce, nebyly
podány žádné připomínky. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí všech 9 přítomných zastupitelů.
ad 7).
Starostka informovala o havarijním stavu topolů v lokalitě u Svaté Trojice, na základě
této zprávy schválili přítomni zastupitelé pokácení těchto stromů a tím zamezení padání
větví a možnosti úrazu. Sousedící majitel pozemku p. Dospěl chce svůj pozemek oplotit
a tudíž bude v budoucnu omezen přístup ke kácení. S pokácením souhlasí všichni přítomni
tj. 9 členů zastupitelstva. Prodej dřeva se uskuteční za stejných podmínek, jako v předchozích
prodejích.
ad 8).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
25. Kácení topolů a prodej dřeva- viz body zápisu čís. 2 .a 7., souhlasí všech 9 členů zast.
26. Schválení žádosti manž.Samkových – viz bod čís. 3, souhlasí všech 9 přítomných zast.
27. Zaměstnání občanů na veřejně prosp.pracech – projednáno v bodu čís. 4, souhlasí 9 čl.zast.
28. Schválení rozpočtu pro rok 2011 – souhlasí všech 9 přítomných členů zast
Schůze skončila ve 21,10 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

