Zápis čís. 39
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. března 2010 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Anderle Jan
Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Anderle Jan, Hobza Karel
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Schválení rozpočtu pro rok 2010
3). Využití nezaměstnaných na veřejně prospěšných pracech
4). Doplnění žádosti p. Dospěla
5). Nabídka f. SECURITAS CR, s.r.o.
6). Žádost o odprodej stavební parcely
7). Žádost o příspěvek na sportovní činnost
8). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Přítomni členové zastupitelstva schválili předložený návrh rozpočtu pro rok 2010,
rozpočet byl schválen všemi přítomnými tj. 7 členy zastupitelstva jednohlasně a je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
ad 3).
V tomto bodu programu přítomni odsouhlasili využití uchazečů o práci na veřejně
prospěšných pracích v obci. V roce 2010 budou zaměstnání 2 zaměstnanci na úvazek
4 hod. denně. Podmínky dané úřadem práce jsou stejné jako v roce 2009. Souhlasí všech
7 přítomných.
ad 4).
p. Dospěl žádá o doplnění schválení své žádosti (projednáno dne 30.12.2009), že obec
souhlasí s oplocením pasteveckého areálu a staveb dle předloženého projektu. Souhlasí 7
přítomných.
ad 5).
f.SECURITAS CR, s.r.o.(pobočka Moravské Budějovice) oslovila obec s nabídku na
hlídání obecního majetku. Nabídka činí 350,00Kč za měsíc + 500,00 Kč za každý výjezd.
S předloženou nabídkou nesouhlasí ani jeden z přítomných členů zastupitelstva.
ad 6).
Manž.Holíkovi z Moravských Budějovic žádají o prodej stavebního místa. Bude

nabídnuta ½ parc.835/20 a 835/19. Cena pozemku je stanovena na 35,00 Kč za m2,
dále zájemce provede úhradu zaměření. Souhlasí všech 7 přítomných.

ad 7).
Hokejisté z Častohostic žádají o poskytnutí příspěvku na pronájem ledové
plochy v Mor.Budějovicích. Zastupitelstvo schválilo částku 5.000,00 Kč, souhlasí
všech 7 přítomných.
ad 8).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
166. Schválení rozpočtu pro rok 2010 – souhlasí 7 přítomných
167. Využití občanů, evidovaných na PÚ na veřejně prospěšných pracích – 7x ano
168. Projednání doplnění žádosti p. Dospěla – viz bod čís. 4 zápisu, souhlasí 7 přítomných
169. Neschválení nabídky f. SECURITAS CR, s.r.o.- nesouhlasí všech 7 členů zastupitelstva
170. Schválení žádosti manž.Holíkových – viz bod čís. 6 zápisu, souhlasí 7 přítomných
171. Schválení příspěvku hokejistům z Častohostic – viz bod čís. 7, souhlasí všech 7 přítomných.
Výše uvedené usnesení schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 20,30 hod.
Ověřovatelé: Anderle Jan
Hobza Karel
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

