Zápis čís. 45
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 4. října 2010 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Brňák Roman, Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Anderle Jan, Hobza Karel
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Využívání autobusu pro dopravu dětí do školky
3). Úprava rozpočtu – rozp. opatření čís. 2
4). Proúčtování zařízení prodejny
5). Souhlas s oplocením pozemku parc. čís. 92/7
6). Informace ohledně opravy kostelatela
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Starostka informovala přítomné o situaci v dopravě dětí do školky. V současné době jezdí
pouze 2 děti a měsíční náklady činí cca 5.800,00 Kč. Tato vzniklá situaci si vyžaduje vyřešení
ve velmi krátké době, na příštím zastupitelstvu k tomu bude dán závěr. Souhlasí všichni přítomni
tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 3).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé projednali úpravu rozpočtu – rozpočt.opatření
čís. 2. Úprava rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu a souhlasím s ním všichni přítomni
tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 4).
Přítomni členové zastupitelstva projednali proúčtování zařízení prodejny. P Hobzová
převzala v roce 2009 zařízení v hodnotě 90.000,00 Kč, jeden rok toto zařízení využívala a dle
uzavřené smlouvy se hodnota snížila o 1/3 tzn. na částku 60.000,00 Kč. Tuto částku jmenovaná
uhradí v měsíčních splátkách do 30. listopadu 2011. S tímto splátkovým kalendářem souhlasí
všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
ad 5).
p. Dospěl předložil žádost o povolení oplocení parc. čís. 92/7 změnu kultury z orné půdy na
zahradu. S kladným vyřízením žádosti souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

ad 6).
V tomto bodu programu starostka seznámila přítomné s průběhem oprav kostela.
Přislíbená dotace ve výši 270.000,00 Kč byla pokrácena na částku 227.000,00 Kč. Přítomni
zastupitelé jednohlasně odsouhlasili částku 30.000,00 Kč z veřejné sbírky na dorovnání.
ad 7).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
193. Úpravu rozpočtu, rozp.optření čís. 2 – souhlasí 9 přítomných
194. Proúčtování zařízení prodejny – viz bod čís. 4 zápisu, souhlasí všech 9 přítomných
195. Schváleni žádosti p. Dospěla – viz bod čís. 5 - souhlasí 7 přítomných
196. Příspěvek z veřejné sbírky na opravu kostela – viz bod čís. 6, souhlasí 9 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
V závěru jednání starostka poděkovala přítomných za vykonanou práci v uplynulém
volebním období.
Schůze skončila ve 21,45 hod.
Ověřovatelé: Anderle Jan
Hobza Karel
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

