Zápis čís. 41
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 10. května 2010 v 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Cejpková Eva, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Plaček František, Plaček Stanislav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Příprava výběrového řízení na pronájem
3). Ukládání odpadu na hřbitově
4). Projednání žádosti na příspěvek
5). Schválení výsledku auditu hospodaření
6). Různé- nabídka na prodej
- upozornění na odklizení vraku vozidla
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
V tomto bodu programu přítomni projednali a schválili přípravu výběrového řízení
na pronájem obecního rybníka. Nabídky na pronájem je možno předkládat v termínu od
15.května do 31.května 2010. Vyvolávací sazba za pronájem je stanovena na 4.000,00 Kč
za rok. Případní zájemci se mohou o bližších podmínkách pronájmu informovat na OU,
popř. na úřední vývěsce nebo internetových stránkách obce. Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 3).
Z důvodu zvyšujícího se nepořádku na místním hřbitově zakoupí obec velkou popelnici
na ukládání obalů od svíček, zbytků skla apod. Rostlinný odpad a suchá vazba bude nadále
skladována zvenku za hřbitovní zdi vedle márnice. Se zakoupením popelnice souhlasí všichni
přítomni tj. 7 členů zastupitelstva, ještě bude potřeba dořešit její umístění a následné vyvážení.
ad 4).
Na obec byla předložena ústní žádost o příspěvek na opravu hlavního kříže na hřbitově.
Zastupitelé tuto žádost projednali a odsouhlasili poskytnutí příspěvků na samotnou opravu
kostele, která je prioritním zájmem. Opravu kříže je možno řešit v budoucím období a využít
možnosti získání části finančních prostředků v rámci dotací. Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 5).
Starostka seznámila přítomné s výsledky auditu hospodaření obce za rok 2009. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky a chyby. Zastupitelé odsouhlasili závěrečný účet hospodaření obce

za rok 2009 bez výhrad. Souhlasí všech 7 přítomných.

ad 6).
Různé:
- Nabídka na prodej vchodových dřevěných dveří včetně zárubně – cena 200,00 Kč.
- Zaslat písemné upozornění majitelům vraku osobního vozidla na jeho odstranění
z veřejného prostranství, v případě neodstranění provede toto obec a případné náklady
budou účtovány majitelům.
S výše uvedenými body souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
175. Příprava výb.řízení na pronájem obecního rybníka – souhlasí všech 7 přítomných
176. Nákup popelnice na odpad – projednáno v bodu čís. 3, souhlasí 7 přítomných
177. Projednání ústní žádosti o fin.příspěvek – viz bod čís. 4.souhlasí všech 7 přítomných
178. Výsledky auditu, schválení hospodaření – souhlasí 7 přítomných
179. Program uvedený v bodu čís. 6 zápisu – souhlasí všech 7 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 22,10 hod.
Ověřovatelé: Plaček František
Plaček Stanislav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

