Zápis čís. 14
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. února 2016 v 18,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček St. ml., Plaček St. st.
Omluven: Plaček František
Ověřovatelé: Máca Roman
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Schválení vyhl. Čís. 1/2016
3). Schválení vyhlášek čís. 2/2016-4/2016
4). Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2015
5). Návrh rozpočtu pro rok 2016
6). Schválení odpisového plánu pro rok 2016
7). Schválení výsledků inventarizace obecního majetku
8). Zaměstnání uchazečů o práci
9). Žádost o pronájem
10). Setkání důchodců
11). Usnesení, závěr
ad1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body jednání.
ad 2).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu projednali a schválili Obecní vyhlášku čís.
1/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odst. komun.odpadu. Tato vyhláška plně nahrazuje vyhl. Čís. 1/2013.
Současně s touto vyhláškou je schválena sazba za odvoz dom.odpadu a to na 350,00 Kč
občan/rok a pro chalupáře 400,00 Kč/rok a čp., tzn., že poplatky zůstávají beze změny,
náklady pro obec čítají cca 37.000,00 Kč. Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
ad 3).
Projednání a schválení následujících vyhlášek:
Čís. 2/2016 – O místním poplatku za psů (poplatek zůstává beze změny)
Čís. 3/2016 – O stanovení pravidel o pohybu psů na veřejném prostranství v obci Častohostice
Čís. 4/2016 – Požární řád Obce Častohostice
Výše uvedené vyhlášky plně nahrazují předchozí vyhlášky a jsou schváleny všemi
přítomnými tj. 8 členů zastupitelstva.

ad 4).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu projednali výsledek hospodaření za rok 2015,
výsledek hospodaření byl jednohlasně schválen všemi přítomnými tj. 8 členy zast.
ad 5).
V tomto bodu programu zastupitelé projednali návrh rozpočtu pro rok 2016, návrh
rozpočtu byl schválen všemi přítomnými, tj. 8 členy zastupitelstva.
ad 6).
Všichni přítomni schválili odpisový plán pro rok 2016.
ad7).
Přítomni zastupitelé schválili výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2015
bez výhrad včetně návrhů na vyřazení. Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
ad8).
Starostka informovala přítomné o schválení žádosti ÚP na zaměstnání uchazečů o práci.
Budou zaměstnáni 2 zájemci na zkrácený úvazek. Souhlasí všech 8 přítomných.
ad 9).
p. Tomáš Dolejský žádá o pronájem části pozemku za školou o rozloze cca 47 m2,
jedná se o pozemek, který přímo sousedí s jeho stav.parcelou. S pronájmem souhlasí
všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
ad10).
Příprava setkání důchodců , setkání by se mělo konat v měsíci dubnu t.r.
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členy zastupitelstva.
ad11).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
všichni přítomni tj. 9 členů zast.
70. Schválení vyhlášek čís. 1/2016 -O místním poplatku za provoz systému shromažďování
Sběru, přepravy dom.odpadu, včetně sazeb za odvoz-350,00 Kč/občan/rok, 400,00 Kč
chalupáři/rok/čp.
Vyhl.čís. 2/2016-O místním poplatku ze psů
Vyhl.čís. 3/2016-Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Častohostice
Vyhl. čís. 4/2016-Požární řád obce Častohostice
Souhlasí všech 8 přítomných čl. zastupitelstva.
71. Schválení výsledku hospodaření za rok 2015 a návrhu rozpočtu pro rok 2016n.Souhlasí
Všichni přítomni tj. 8 členů zast.
72. Schváleni odpisového plánu pro rok 2016.Souhlasí všech 8 přítomných.
73. Schválení výsledků inventarizace obecního majetku k 31.12.2015. Souhlasí všichni přítomni .
74. Různé: - zaměstnání uchazečů o práci-schváleno UP
- schválení žádosti o pronájem
- pořádání setkání důchodců
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva obce.
Schůze skončila v 20,10 hod.
Vláčilová Marie
Ověřovatelé: Máca Roman
Starostka obce Častohostice
Plaček Stanislav st.
Zapsala: Milada Kavalcová

U S N E S E N Í čís. 14
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 1. února 2016
70. Schválení následujících obecně závazných vyhlášek:
Vyhl. čís. 1/2016 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odst. komun. Odpadu, Sazba za odvoz zůstává beze
změny tzn. 350,00 Kč/občan/rok a 400,00 Kč/chalupáři/rok/čp. Rozdíl mezi příjmy
za svoz odpadu a náklady za odvoz činí cca 37tis.Kč, je hrazeno z rozpočtu obce.
Vyhl. čís. 2/2016 – O místním poplatku za psů – rovněž beze změny
Vyhl. čís. 3/2016 - O stanovení pravidel o pohybu psů na veřejném prostranví v obci
Častohostice.
Výše uvedené vyhlášky nahrazují předchozí vyhlášky a se zněním souhlasí všech 8 přít.
71. Schválení výsledku hospodaření za rok 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016
Souhlasí všichni přítomni tj. 8 členů zast.
72. Schválení odpisového plánu na rok 2016, souhlasí všech 8 přítomných zast.
73. Schválení výsledku inventarizace obecního majetku, včetně protokolů na vyřazení.
Souhlasí všech 8 přítomných členů zast.
74. Různé:
- schválení žádosti Úřadem práce na zaměstnání uchazečů o práci.
- schválení žádosti na pronájem pozemku o rozloze cca 47 m2 p. Dolejskému (jedná se
o pozemek, který sousedí s jeho stavebním pozemkem u budovy školy.
-pořádání setkání důchodců
Výše uvedené usnesení schválili všichni přítomni tj. 8 členů zastupitelstva.
Ověřovatelé: Máca Roamn
Plaček Stanislav st.
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Milada Kavalcová

