Zápis čís. 15
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. března 2016 v 19,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Hobza Karel, Máca Roman
Plaček František, Plaček St. ml., Plaček St. st.
Omluveny: Cejpková Eva, Kavalcová Milada
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatel: Pokorný Václav
Program: 1). Zahájení
2). Schválení rozpočtu pro rok 2016
3). Schválení věcného břemene
4). Příprava setkání důchodců
5). Zaměstnání uchazečů o práci
6). Nákup nového vybavení do KD
7). Seznam ţádostí o dotace
8). Usnesení, závěr
ad1).
Zahájení provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením s jednotlivými
body jednání.
ad 2).
Přítomni zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet pro rok 2016, schváleno všemi
přítomnými tj. 7 člen zastupitelstva.
ad 3).
V tomto bodu programu seznámila starostka přítomné s nutností zřízení věcného
břemene pro E-ON Distibuce, a.s. u nových domů na parc. číslo 835/17,835/22,835/24,
835/26 a 941/2. Souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
Setkání důchodců se uskuteční dne 9.dubna 2016 v 16,hod., občanům budou předány
pozvánky. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva schválili uzavření prac. smluv s p. Zerzovou a se sl.
Šimonikovou (obě jsou vedeny na ÚP) na zaměstnání na veřejných pracech.
Souhlasí všech 7 přítomných.
ad 6).
V tomto bodu programu byl schválena výměna vybavení kuchyně v KD, hlavně
se jedná o kuch. linku a dovybavení výčepu. Náklady maximálně do 80tis.Kč. Souhlasí
všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.

ad7).
Starostka seznámila přítomné se ţádostmi o dotace pro rok 2016:
-Odbahnění rybníku na návsi (v rámci odbahnění bude potřeba zajistit uloţení bahna)
-Zbudování chodníků k nové zástavbě – dotace v rámci dotačních titulů z MMR
-Pořádání dětské has. Soutěţe
-Zhotovení nového přístřešku u autobusové zastávky
-Zřízení nových webových stránek obce
-Oprava střechy u staré has. Zbrojnice
S výše uvedeným souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva.
ad8).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení
75. Schválení rozpočtu pro rok 2016-souhlasí všech 7 přítomných členů zast.
76. Zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuce, a.s. na parc. u nových domů,
souhlasí všech 7 přítomných členů zast.
77. Uzavření prac. smluv s p. Zerzovou a se sl. Šimonikovou, souhlasí všichni přít. tj. 7 členů
78. Zakoupení nového vybavení -nábytku do KD- kuchyně, výčep, náklady max. do 80tis.Kč
Souhlasí všech 7 přítomných členů zast.
79. Ţádosti o dotace:
-odbahnění rybníku na návsi
-chodníky k nové zástavbě- v rámci dotací z programu MMR
-pořádání dětské hasičské soutěţe
-zhotovení nového přístřešku na aut.zastávce
-zřízení nových webových stránek
-oprava střechy na staré hasič. zbrojnici
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva obce.
Schůze skončila v 21,40 hod.
Vláčilová Marie
Ověřovatelé: Hobza Karel
Starostka obce Častohostice
Plaček František
Zapsal: Pokorný Václav

U S N E S E N Í čís. 15
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 7. března 2016
75. Schválení rozpočtu pro rok 2016 – souhlasí všech 7 přítomných členů zastupitelstva
76. Zřízení věcného břemene pro E-ON Distribuce, a.s. na pozemcích u nových rod. domů,
parc.čís.835/17,835/22,835/24,835/26, 941/2. Souhlasí všichni přítomni tj. 7 členů zast.
77. Uzavření prac.smluv s p. Zerzovou a se sl. Šimonikovou – zaměstnání uchazečů o práci
na veřejných pracech. Souhlasí všech 7 přítomných.
78. Zakoupení nového vybavení-nábytku do kuchyně a výčepu v KD, souhlasí všech 7 přít.
79. Ţádosti o dotace v roce 2016:
- Odbahnění rybníku na návsi
- Zbudování chodníků k nové zástavbě – v rámci programu z MMR
- Pořádání dětské hasičské soutěţe
- Zhotovení nového přístřešku u autobusové zastávky
- Zřízení nových webových stránek obce
- Oprava střechy na staré has. Zbrojnci
Výše uvedené usnesení schválili všichni přítomni tj. 7 členů zastupitelstva.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsal: Pokorný Václav

