Zápis čís. 37
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 30. prosince 2009 v 18,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada,
Cejpková Eva, Hobza Karel, Plaček František, Plaček Stanislav
Ověřovatelé: Plaček František, Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Zpráva o výsledku inventarizace majetku
3). Odpis neuhrazené pohledávky
4). Žádost p. Dospěla
5). Nabídka akátů na prodej
6). Schválení rozpočtového opatření čís. 5
7). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešní schůze provedla starostka obce přivítáním přítomných a zároveň
seznámila s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Předsedové jednotlivých inven. komisí seznámili přítomné s výsledky inventur, dle
jednotlivých úseků. Součástí odevzdaných invent. seznamů jsou i návrhy na vyřazení
nepotřebného zařízení, toto zařízení bude nabídnuto k prodeji. S výsledky inventarizace
souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 3).
Přítomni členové odsouhlasili odpis neuhrazené pohledávky ve výši 10.000,00 Kč,
jedná se o nezaplacený nájem p. Růžičkem za prostory školy. Pohledávka je starší 5let.
Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 4).
p. Dospěl žádá o povolení oplocení pasteveckého areálu na loukách a na pozemku Hluboké.
Dále žádá o vyjádření k povolení výstavby skladu a čističky obilí ve stodole čp. 11. K oplocení
nemají přítomni připomínek, pokud se týká výstavby skladu, nesmí jeho provoz znečisťovat
ovzduší a omezovat svým provozem život občanů v obci. Souhlasí 7 přítomných.
ad 5).
Obec nabízí k prodeji označené akáty u hřbitova. Zájemce musí provést kompletní
odklizení pokáceného stromu včetně větví. Nabídka je 200,-Kč za strom. Přesné podmínky
prodeje budou zveřejněny ve vývěsce včetně termínů k přihlášení a následném skácení.
Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 6).
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením čís. 5 pro rok 2009. Rozpočtové
opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu. Souhlasí všech 7 přítomných.

ad 7).
Přítomni členové vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
157. Projednání a schválení výsledků inventarizace – souhlasí 7 přítomných členů
158. Odpis neuhrazené pohledávky – viz bod čís. 3 zápisu, souhlasí 7 členů
159. Projednání žádosti p. Dospěla- viz bod čís. 4 zápisu, souhlasí 7 přítomných členů
160. Podmínky prodeje akátů u hřbitova, souhlasí 7 přítomných
161. Schválení rozpočtového opatření čís. 5,souhlasí 7 přítomných,
Výše uvedené usnesení schválilo všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 20,50 hod.
Ověřovatelé: Plaček František
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

