Zápis čís. 44
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 6. září 2010 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Cejpková Eva, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Plaček František, Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Žádost p.Dospěla
3). Oprava mostků v rámci dotace POV
4). Oznámení p. Simandla, vyjádření Krajského úřadu
5). Projednání darovací smlouvy
6). Zpracování projektu na opravu kostela
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
p. Dospěl žádá o povolení zhotovení elekt.přípojky do areálu na loukách. El.přípojka bude
zbudována od rohu skladu CO postavením nového sloupu a dále povede formou zemní přípojky.
Veškeré náklady ponese žadatel společně se spol. E-ON. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů.
ad 3).
V rámci zpracovaných nabídek na opravu mostků bude provedena oprava mostku v Jedlině.
Přesný rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu, příspěvek dotace z programu POV činní
cca 129.000,00 Kč. Souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 4).
p. Simandl poslal na OÚ oznámení o výsadbě větrolamů na svém pozemku v lokalitě Jedlina.
Zastupitelstvo souhlasí s touto výsadbou za podmínky, že vysázené větrolamy a ostatní porost
nebude škodit sousedícím pozemkům. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva. Dále
p. Simandl zaslal na vědomí OÚ dopis z kraj.úřadu o vyjádření k situaci
hranic pozemku v Jedlině a silnice u křižovatky.
ad 5).
Přítomni zastupitelé odsouhlasili Darovací smlouvu pro Moravskobudějovický mikroregion
na nákup zařízení – venkovní lavičky a stoly, trampolíny a stanu. Zpětnou vazbou bude zase
tento majetek darován obci. Dar.smlouva bude na částku 76.000,00 Kč a zpětná smlouva na
částku cca 51.000,00 Kč, tzn. náklad pro obec celkem 25.000,00 Kč. Souhlasí všichni přítomni,
tj. 7 členů zastupitelstva.

ad 6).
Starostka seznámila přítomné se stavem žádosti na opravu kostela – oprava elektroinstalace
a odvodnění. Obec nechá zpracovat projekt a zajistí podání žádosti o
dotace. Celou opravu bude obec nucena zaštítit a toto provede za následujících podmínek:
správce farnosti zajistí zřízení samostatného účtu, kde budou pouze finance na opravy,
dále udělí plnou moc pro zastupování v rámci vyřizování oprav. Pokud nebude dotace
poskytnuta, nelze opravu provést. Souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 7).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
189. Projednání s schválení žádosti p. Dospěla - souhlasí všech 7 přítomných
190. Opravu mostku v Jedlině- viz bod čís. 3,ouhlasí 7 přítomných
191. Schváleni dar.smlouvy – viz bod čís. 5 zápisu, souhlasí 7 přítomných
192. Projednání příprav opravy kostela – viz bod čís. 6, souhlasí všech 7 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 22,10 hod.
Ověřovatelé: Plaček František
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

