Zápis čís. 43
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 12.července 2010 v 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Anderle Jan
Brňák Roman, Cejpková Eva, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Brňák Roman, Cejpková Eva
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Sestavení kandidátky do voleb členů obecního zastupitelstva
3). Úprava rozpočtu
4). Poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci
5). Projednání žádostí
6). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Přítomni členové zastupitelstva odsouhlasili sestavení kandidátky pro volby do obecního
zastupitelstva. Současní zastupitelé si postaví svoji společnou kandidátku, zájemci z řad
občanů mají možnost si sestavit další kandidátky. Sestavené kandidátky, včetně prohlášení
kandidáta a podepsané petice musí být nejpozději do 10. srpna t.r. odevzdány na obecní úřad.
Souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka seznámil přítomné s návrhem Úpravy rozpočtu čís. 1 dle paragrafové položky.
Úprava rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu. Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 4).
V tomto bodu programu přítomni projednali a schválili příspěvek ve výši 150.000,00 Kč
na projektovou dokumentaci na opravu kostela. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů
zastupitelstva.
ad 5).
Projednání a schválení následujících žádosti:
- p. Kolíčková (majitelka bývalé kovárny) žádá o odprodej části parcely čís. 953/1 a to z důvodu
postavení zídky(jedná se o část pozemku naproti dveřím do bývalé dílny), ulička mezi domy by
byla i nadále průchozí. P. Kolíčková se na své náklady zajistí zaměření, cena pozemku je
stanovena obecní vyhlášku, tj. 35,00 Kč/m2.
- p. Zerzová žádá o odprodej částí obecního zemku za rod. domem o výměře cca 6 m2. Prodej se
uskuteční za stejných podmínek jako prodej p. Kolíčkové.
Souhlasí všichni přítomni, tj. 7 členů zastupitelstva.

ad 6).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
185. Sestavení kandidátky pro volby do obecního zastupitelstva, souhlasí všech 7 přítomných
186. Úpravu rozpočtu – viz bod. Čís. 3 zápisu, souhlasí 7 přítomných
187. Příspěvek na projektovou dokumentaci – viz bod čís. 4 zápisu, souhlasí 7 přítomných
188. Žádosti uvedené v bodu čís. 5, souhlasí všech 7 přítomných
Výše uvedené usnesení schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 22,15 hod.
Ověřovatelé: Brňák Roman
Cejpková Eva
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

