Zápis čís. 16
ze schůze Zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 4. dubna 2016 ve 20.00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpoková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček St. ml., Plaček St. st.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Plaček František
Zapisovatelka:: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Organizační řešení setkání občanů 60+
3). Řešení stav.místa u bývalé školy
4). Příprava inv. akcí na obbobí 2016-2020
5). Schválení příspěvku Mikroregionu a přísp. na soc. služby
6). Výskyt kůrovce v katastru obce
7). Vyčištění stávající kanalizace u Křížových
8). Opětovné projednání nákupu vybavení kuchyňky v KD
9). Zbudování nové autobusové zastávky
10). Usnesení, závěr
ad1).
Zahájení provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením s jednotlivými
body jednání.
ad 2).
V sobotu dne 9. dubna 2016 od 16,00 hod. se uskuteční setkání Občanů 60+ v KD.
Veškeré organizační záležitosti zajistí členové obecního zastupitelstva. Souhlasí všech
9 přítomných.
ad 3).
V tomto bodu programu informovala starostka přítomné o problému se stav.pozemkem
na vrchní zahradě u bývalé školy. Na pozemku vede plynovod a bude potřeba provést
přeložení na náklady obce. Upřesnění přeložky a náklady budou projednány na příštím
zastupitelstvu. Souhlasí všech 9 přítomných.
ad 4).
Přítomni zastupitelé projednali a schválili přípravu investičních akcí na příští období a to:
-Odbahnění rybníka na návsi 20016-2018
-Zbudování inženýrských sítí u nové zástavby -2016-2020.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obce schválili navýšení příspěvku Mikroregionu a
na soc.služby a to na 70,00Kč/občana a rok. Souhlasí všech 9 přítomných členů zast.

ad 6).
V tomto bodu programu starostka informovala přítomné o výskytu kůrovce
v katastru naší obce. Na soukromé skládce bude nutnost umístění lapačů a vlastníci
lesních pozemků budou nuceni provést skácení zasažených stromů. Souhlasí všech 9
přítomných členů zastupitelstva.
ad7).
V ulici u Křížových bylo provedeno kamerování kanalizace a zjištěn její stav.
Dle snímků z kamery bude potřeba provést vyčištění uloženého nánosu. Souhlasí
všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
ad8).
V tomto bodu programu se zastupitelé opětovně zabývali modernizací kuchyňky
v KD. Bude zakoupen i nový plynový sporák s elekt.troubou v ceně do 5.200,00 Kč.
Kuchyňka bude přestavěna do konce měsíce dubna včetně položení nové podlahy.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad9).
Přítomni členové schválili zbudování nové autobusové zastávky. Zastávka bude
zhotovena ze dřeva a to z důvodu již zbudovaných dřevěných zastřešení studní a
dalšího venkovního vybavení na obci ze dřeva. Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
ad 10).
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení
80. Provedení přeložení plynovodu na náklady obce – viz bod čís. 3 zápisu.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zast.
81. Rozpočtový výhled invest.akcí na období 2016-2020. Souhlasí všech 9 přítomných.
82. Navýšení příspěvku Mikroregionu a na soc. služby na výši 70,-Kč/občana/rok.
Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
83. Různé: - kamerování kanalizace u Křížových a následné vyčistění
- zakoupení nového vybavení kuchyňky v KD, výměna podl.krytiny
- zbudování nové autobusové zastávky ze dřeva
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva obce.
Schůze skončila v 21,20 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Pokorný Václav
Zapsala: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice

U S N E S E N Í čís. 16
ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 4. dubna 2016
Výše uvedené usnesení schválili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
80. Provedení přeložky plynovodu na vrchní zahradě u bývalé školy z důvodu prodeje
pozemku jako stav.parcely. Přeložení bude provedeno na náklady obce.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
81. Rozpočtový výhled invest.akcí na příští období:
- Odbahnění rybníka 2016-2018
- Zbudování inž.sítí u nové zástavby 2016-2020
Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
82. Navýšení příspěvku Mikroregionu a na soc. služby na 70,00 Kč/občana/rok.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
83. Různé: - kamerování kanalizace u Křížových a následné vyčistění
- zakoupení nového vybavení kuchyňky v KD, vč. výměny podl.krytiny
- zbudování nové autobusové zastávky, provedení ze dřeva, aby vše bylo
ve stejném stylu, jako je např. zastřešení studní apod.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Pokorný Václav
Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice
Zapsala: Milada Kavalcová

