Zápis čís. 2
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 6. prosince 2010 v 18,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st., Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Máca Roman, Plaček František
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce
3). Příprava inventarizace obecního majetku
4). Oznámení navýšení sazby za odvoz dom.odpadu
5). Schválení rozpoč.opatření čís. 4
6). Volba zástupce obce pro Mikroregion Moravské Budějovice
7). Různé: - projednání dopravy děti do mateř. Školy
- zajištění prohlídky komínů
8). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu starostka seznámila přítomné s Jednacím řádem zastupitelstva obce.
Jednací řád je nedílnou přílohou tohoto zápisu a byl schválen všemi přítomnými tj. 9 členy zast.
ad 3).
V týdnu od 27. 12 do 30. 12. 2010 proběhne inventarizace veškerého obecního majetku,
inventury provedou komise v tomto složení:
Škola: Kavalcová Milada, Plaček St. ml., Cejpková Eva
KD+knihovna+OÚ: Pokorný Václav, Plaček František, Máca Roman
Hasiči: Plaček St. st., Hobza Karel, Plaček Petr
Složení komisí schválili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

ad 4).
TSMB s.r.o. zaslalo nový návrh na účtování poplatku za odvoz dom.odpadu.
Klasická velikost popelnice: původní sazba 490,00 Kč,nová 540,00 Kč/rok.
Popelnice větší: původní sazba 534,00 Kč, nová 648,00 Kč/rok. Přítomni vzali
tuto informaci na vědomí.

ad 5).
Starostka seznámila přítomnés úpravou rozpočtu pro rok 2010- rozpočtové
opatření čís. 4. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu a souhlasí s ním
všichni přítomni členové zastupitelstva tj. 9 členů.
ad 6).
Přítomni členové zastupitelstva projednali a schválili zástupce pro Mikroregion
Moravské Budějovice a to starostku obce p. Marii Vláčilovou. Schválena byla
všemi přítomnými tj. 9 členy zastupitelstva.
ad 7).
-Starostka seznámila přítomné s výhledem na dopravu dětí do školky v MB.
V současné době jezdí 4 děti a do budoucna mají být pouze 2 děti. Tuto situaci
bude nutno vyřešit do začátku nového školního roku, neboť počet děti klesá
a tím rostou náklady. Přítomni toto sdělení vzali na vědomí.
-Na základě novelizace zákona o údržbě komínů, bude nutná prohlídka
všech komínů v domech. Obec se pokusí zajistit kontakt na některého kominického
mistra a dle zájmu občanů zajistit společnou kontrolu. S tímto návrhem souhlasí
všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 8).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
10. Projednání a schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce – souhlasí všech 9 přít.
11. Složení inven. komisí – viz bod čís. 3 zápisu, souhlasí všech 9 přítomných
12. Schválení rozp.opatření čís. 4 – souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
13. Zástupce pro Mikroregion MB. – viz bod čís. 6, souhlasí všech 9 členů zast.
14. Program v bodu různé – souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 20,40 hod.
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček František
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

