Zápis čís. 42
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7.června 2010 v 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Anderle Jan, Hobza Karel
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Výběrové řízení na pronájem obec.rybníku
3). Výsledky Krajské soutěže vesnice roku 2010
4). Nákup kontejneru na odpad
5). Rozšíření autobusových spojů
6). Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
7). Projednání a schválení směny pozemků
8). Výkup parcel na polní cestě
9). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Na základě vyhlášeného výběrového řízení za pronájem rybníka se písemně přihlásil
jeden zájemce a to Moravský rybářský svaz-Místní organizace Moravské Budějovice.
Přihláška byla podána dne 27.5.2010 v 10.30hod., sazba za pronájem zůstává 4.000,00Kč
za rok. S výsledky výběr.řízení souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka seznámil přítomné s výsledky Krajského kola soutěže Vesnice roku 2010.
Naše obec se umístila na 9. místě a obdržela diplom za příkladnou péči o historické
památky.
ad 4).
V tomto bodu programu přítomni projednali a schválili nákup kontejneru na odpad (plasty,
sklo), který bude umístěn na hřbitově. Cena kontejneru je cca 5.000,00 Kč. S nákupem souhlasí
všichni přítomni, tj. 8 členů zastupitelstva.
ad 5).
Starostka seznámila přítomné s novým jízdním řádem platným od 1.července 2010. Jízdní
řád pro obec Častohostice je rozšířen o další spoje, přesný seznam spojů je přílohou tohoto
zápisu, dále bude zveřejněn na vývěsce a na internetových stránkách obce. Souhlasí 8 členů
zastupitelstva.

ad 6).
Přítomni členové zastupitelstva stanovili počet členů obecního zastupitelstva pro
příští volební období a to 9. Souhlasí všichni přítomni, tj. 8 členů zast.obce.
ad 7).
Starostka seznámila přítomné s návrhy na směnu pozemků ve vlastnictví p. Dospěla s
Obcí Častohostice. P. Dospěl vlastní parc. čís. 835/14 o výměře 1139 m2 (cena 35,-Kč/m2).
Obec nabízí parc. čís. 92/7 o výměře 1610 m2 (cena 15,-Kč/m2) a parc. čís. 213 o výměře
1923 m2 (cena 7,- Kč/m2). Vzniklý doplatek bude vyrovnán při podpisu směn.smlouvy.
S výše uvedenou směnou pozemků a finančním dorovnáním souhlasí všichni přítomni,
tj 8 členů zastupitelstva.
ad 8).
Posledním projednávaným bodem programu byla příprava výkupu pozemků na
polní cestě ke Stráži (místně zvané Dálnice). Cena je stanovena 15,00 Kč/m2. Souhlasí
všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
ad 9).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
180. Pronájem obecního rybníku – viz bod čís. 2 zápisu, souhlasí všech 8 přítomných
181. Informace uvedené v bodech 3,4,5 – souhlasí 8 přítomných
182. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období, souhlasí 8 přítomných
183. Projednání a schválení směny pozemků – viz bod čís. 7, souhlasí všech 8 přítomných
184. Výkup parcel víz bod čís. 86 zápisu – souhlasí všech 8 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 8 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 22,30 hod.
Ověřovatelé: Anderle Jan
Hobza Karel
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

