Zápis čís. 38
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. února 2010 v 18,30 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Brňák Roman
Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Brňák Roman, Plaček Stanislav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Schválení hospodaření za rok 2009
3). Vyúčtování úhrady za odvoz domovního odpadu
4). Rozdělování Listů MB
5). Prodej stromů
6). Využití nabídky na reprezentaci obce
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Starostka předložila přítomným zprávu o výsledku hospodaření (zpráva byla rovněž
zveřejněna na vývěsce). Přítomni provedli hodnocení dle jednotlivých kapitol. Celkové
hospodaření je vyrovnané a skončilo +44036,26 Kč stavem na účtu. Zpráva o hospodaření
byla jednohlasně schválena všemi přítomnými tj. 8 členů a je součástí tohoto zápisu.
ad 3).
V tomto bodu programu byli přítomni seznámeni se systém vybírání poplatků za odvoz
domovního odpadu. Náklady v roce 2009 činily 101.273,00 Kč, získaný příjem 69.169,00 Kč,
rozdíl ve výši 32.000,00 Kč hradí obec ze svého rozpočtu. Pro letošní rok zůstává výše
poplatku nezměněna tj. 300,00 Kč/osobu trvale žijící v obci. S výši poplatků souhlasí 7
přítomných, 1 se zdržel hlasování.
ad 4).
Členové zastupitelstva projednali změnu v systému odebírání Listů Moravskobudějovicka. Od
měsíce července bude každý výtisk za úhradu 8,-Kč. Zájemci budou mít možnost si
odběr přihlásit na OÚ, kde bude vybrána i záloha na II.pololetí. Listy nebudou roznášeny,
případný zájemce bude mít možnost si je vyzvednout na OÚ. Souhlasí všichni přítomni,
tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 5).
Starostka seznámila přítomné s výsledky nabídky na prodej akátů, těchto obec nabízí
k prodeji 6 ks, přihlásili se 3 zájemci tzn. 2 stromy pro každého zájemce. Prodej se
uskuteční za podmínek schválených na minulém zastupitelstvu. Dále obec nabízí k prodeji
topoly rostoucí na loukách u hřiště, cena je stanovena 500,00 Kč za m3.
Souhlasí všech 8 přítomných.

ad 6).
Obci byla předložena nabídka na uvedení obce v knize Toulky nad Třebíčskem.
Jedná se o provedení knihy na křídovém papíru s barevnými fotografiemi. Nabídka
představuje zveřejnění v této knize v rozsahu dvojstrany formátu A4, dále možnost
zvýhodněného nákupu této knihy pro občany naši obce. Rovněž obec obdrží CD,
kde bude 20-25 fotografií naší obce s možností dalšího tisku těchto fotografií. Částka
představující toto zveřejnění je 17.250,00 Kč+10%DPH. Souhlasí 6 přítomných,
2 členové nesouhlasí.
ad 7).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
162. Schválení výsledku hospodaření za rok 2009 – souhlasí 8 přítomných
163. Úhradu za odvoz domovního odpadu – viz bod 3 zápisu, souhlasí 7 členů, 1 se zdržel
164. Body projednané a zapsané pod čís. 4 5 zápisu, souhlasí 8 přítomných členů
165. Uvedení obce v publikaci Toulky nad Třebíčskem, souhlasí 6, nesouhlasí 2 čl.zast.
Výše uvedené usnesení schválilo všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 21,15 hod.
Ověřovatelé: Brňák Roman
Plaček Stanislav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

