Zápis čís. 42
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 7. července 2014 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav st.
Omluveni: Cejpková Eva, Kavalcová Milada, Plaček Stanislav ml.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Pokorný Václav
Zapisovatelka: Vláčilová Marie
Program: 1). Zahájení
2). Projednání zhotovení parketu
3). Informace ohledně voleb do zastupitelstva obce
4). Příprava poptávek na nákup komunální techniky
5). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce p. Vláčilová přivítáním přítomných a
seznámením s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu projednali přítomni zastupitelé potřebu zhotovení venkovního
parketu o rozměrech 6x8 m. Tento parket by se používal v nově zbudovaném areálu. Zhotovení
parketu by provedl p. Šafránek a celková cena by byla do 25.000,00 Kč. Se zhotovením
souhlasí všichni přítomni tj. 6 členů zastupitelstva.
ad 3).
Starostka obce informovala přítomné o systému příprav kandidátek pro letošní volby do
zastupitelstva obce. Do 5. 8. 2014 do 16,00 hod. musí být podány kandidátní listiny podána
na Měst. Úřadu v Moravských Budějovicích. Současné zastupitelstvo se rozhodlo znovu
kandidovat a vytvořit jednu společnou kandidátku. Občané, kteří mají zájem kandidovat mají
možnost si potřebné podklady vyzvednou na OÚ. Vzali na vědomí a odsouhlasili všichni
přítomni, tj. 6 členů zastupitelstva obce.
ad 4).
Přítomni zastupitelé se v tomto bodu programu zabývali nákupem nové komunální
techniky. Dle propagačních materiálů a samotné konzultace s prodejci byli vybráni
3 prodejci, poptávka bude zveřejněna i webových stránkách a teprve po předložení nabídek
bude probíhat samotné výběrové řízení. Prozatím se zastupitelé seznámili s nezávaznými
nabídkami f.Šálek –Prostějov, f.Ostratický-Týnec u Břeclavi a TRADO s.r.o., Třebíč.
Se způsobem přípravy výběrového řízení souhlasí všichni přítomni, tj. 6 členů zastupitelstva.

ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
161. Objednávku na zhotovení venkovního parketu – souhlasí všech 6 přítomných.
162. Informace ohledně voleb do zastupitelstva obce, souhlasí všichni přítomni, tj. 6 členů zast.
163. Přípravu výběrového řízení pro nákup komunální techniky, souhlasí všech 6 přítomných.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva.
Schůze skončila v 21,30 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Pokorný Václav

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

Zapisovatelka: Vláčilová Marie

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 7. července 2014
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:

161. Objednávku na zhotovení venkovního parketu, souhlasí všech 6 přítomných členů zast.
162. Informace ohledně voleb do zastupitelstva obce, volby se budou konat v měsíci říjnu t.r.
Vzalo na vědomí a odsouhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva.
163. Přípravu výběrového řízení na nákup komunální techniky. Souhlasí 6 přítomných čl.zast.
Výše uvedené usnesení odsouhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva.

Vláčilová Marie
Starostka obce Častohostice
Ověřovatelé: Hobza Karel
Pokorný Václav
Zapsala: Vláčilová Marie

