Zápis čís. 43
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 1. září 2014 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st. Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada
Program: 1). Zahájení
2). Výběrové řízení na nákup nové komunální techniky
3). Projednání a schválení požadavku MAS Rokytná, o.p.s.
4). Různé
5). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce p. Vláčilová přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
Na základě předložených nabídek od následujících společností, seřazeno dle data doručení,
proběhlo výběrové řízení na nákup nové komunální techniky. Níže uvedeným firmám byly
dány stejné požadavky pro technické vybavení a jediným kritériem pro hodnocení je cenová
relace.
1.Tractor Tools, s.r.o., Průmyslová 154, 674 01 Třebíč, doručeno dne 29. 8. 2014 v 16,30 hod.cenová nabídka 920.084,00Kč včetně DPH.
2. Gregor a syn s.r.o., Pionýrů 12, 39002 Tábor, doručeno dne 1. 9. 2014 v 9,30 hod.-cenová
nabídka 922.020,00 Kč včetně DPH.
3. Bel-Czech TRADE, s.r.o., Průmyslová čtvrť, 674 01 Třebíč, doručeno 1. 9. 2014 v 14,00 hod.cenová nabídka 922.020,00 Kč včetně DPH.
Dle daných podmínek byla vybrána f. Tractor Tools s.r.o., Průmyslová 154, 674 01 Třebíč.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 3).
Zastupitelstvo Obce Častohostice schvaluje zařazení svého správního území do území
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS
Rokytná, o.p.s. na období 2014-2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci
nevznikají finanční závazku vůči MAS.
Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 4).
V tomto bodu programu zhodnotili zastupitelé novou formu konání pouťových oslav.

Hlavní změnou bylo pořádání nedělního odpoledne s dechovkou, které bylo místo vyhrávky
po obci. Tato změna byla hodnocena velmi kladně a přítomni návštěvníci v neformální anketě
se vyslovili po tento způsob průběhu pouťových oslav. Vzalo na vědomí a odsouhlasilo
všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
164. Výběrové řízení na nákup nové komunální techniky-viz bod čís. 2 zápisu, souhlasí všech
9 přítomných členů zast.
165. Projednání a schválení zařazení obce Častohostice do území působnosti Strategie MAS
Rokytná, o.p.s. – viz bod čís. 3 zápisu. Souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zast.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,50 hod.
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav, st.
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 1 září 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
164. Výběrové řízení na nákup nové komunální techniky. Dle předložených nabídek a splnění
daných podmínek – cenová relace, byla vybrána f. TRACTOR TOOLS s.r.o., Průmyslová
154, 674 01 Třebíč, s cenou 920.084,00 Kč včetně DPH.
Schválili všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.
165. Zastupitelstvo obce Častohostice schvaluje zařazení svého správního území do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS
Rokytná, o.p.s. na období 2014-2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD
Obci nevznikají finanční závazku vůči MAS.
Schválili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupttelstva.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Cejpková Eva
Plaček Stanislav st.
Zapsala: Kavalcová Milada

