Zápis čís. 40
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 29. března 2010 v 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Cejpková Eva, Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Zaměstnání na veřejně prospěšných pracích
3). Zřízení WC na hřbitově
4). Využití dotací
5). Ukončení provozu prodejny
6). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Starostka v tomto bodu programu upřesnila informace týkající se zaměstnání uchazečů
o práci na veřejně prospěšných pracích. Smlouva bude uzavřena s p. Blankou Mácovou a
p. Mirkou Kovárníkovou. Termín uzavření smluv je dán od 12. dubna t.r. . Se zaměstnáním
výše jmenovaných souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 3).
Správce farnosti požádal obec o zřízení WC na hřbitově, obec poskytne chem.WC, které
bude zabudováno do části márnice. Zpřístupněno bude vždy během bohoslužeb. Se zřízením
WC souhlasí všech 8 přítomných.
ad 4).
Starostka informovala přítomné o stavu dotací, pro nedostatek státních financí byla zamítnuta dotace na opravu kostela. Pro příští období budou nadále podávány žádosti dle vypisovaných dotačních titulů, např. úprava polních cest přímo navazujících na cyklostesku,
úprava prostranství před kulturním domem. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 5).
p. Hobzová oznámila ukončení provozu prodejny v Častohosticích a to k datu 18.dubna t.r..
V rámci vypořádání závazku bude postupováno dle uzavřené smlouvy před zahájením činnosti.
Pokud se přihlásí další zájemce o pronájem prostor a zařízení pro provozování prodejny budou
mu dány stejné podmínky, které byla poskytnuty p. Hobzové. V případě závazku p.Hobzové
na vybavení, tak v případě nového zájemce o pronájem bude s ním jednáno zda je ochoten
pokračovat v závazku, v opačném případě budou muset p. Hobzová svůj závazek k obci
vyrovnat. Souhlasí 7 přítomných, 1 člen se zdržel hlasování.

ad 6).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
172. Zaměstnání uchazečů o práci – projednáno v bodu čís. 2 zápisu, souhlasí 8 přítomných
173. Ukončení provozu prodejny – viz bod čís. 5, souhlasí 7 přít., 1člen se zdržel hlasování
174. Program uvedený v bodech čís. 3.a 4. zápisu – souhlasí všech 8 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 21,40 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

