Zápis čís. 28
Ze schůze zastupitelstva obce Častohostice
Datum konání: 24. června 2013 ve 20,00 hod.
Přítomni: Vláčilová Marie, Pokorný Václav, Kavalcová Milada, Cejpková Eva, Hobza Karel,
Máca Roman, Plaček František, Plaček Stanislav ml.,Plaček Stanislav st.
Ověřovatelé: Hobza Karel, Pokorný Václav
Zapisovatelka: Milada Kavalcová
Program: 1). Zahájení
2). Schválení roční závěrky-dodatečné
3). Schválení závěrečného účtu hospodaření
4). Výběrové řízení
5). Usnesení, závěr
ad 1).
Zahájení dnešního jednání provedla starostka obce přivítáním přítomných a seznámením
s jednotlivými body programu.
ad 2).
V tomto bodu programu přítomni zastupitelé dodatečně schválili účetní závěrku hospodaření
obce za rok 2012. Schváleno všemi přítomnými tj. 9 členy zastupitelstva.
ad 3).
Přítomni zastupitelé v tomto bodu programu projednali závěrečný účet – tento se uzavírá
s výhradami, na základě kterých přijímá zastupitelstvo obce usnesení a závěrečný účet všichni
přítomni schvalují, tj. 9 členů zastupitelstva obce. Potřebná opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků budou odstraněny během roku 2013.
ad 4).
Na akci – zpevnění plochy a zbudování dětského hřiště, byly předloženy 3 nabídky a to:
1. INEX s.r.o., Moravské Budějovice
517.960,00 Kč
2. STABO MB s.r.o.
514.793,20 Kč
3. DLABAJA s.r.o.
487.660,00 Kč.
Dvěma hlavními kriteriem pro výběr firmy byla včasnost ukončení zakázky a dále cena.
Dle předložených nabídek a dobrými zkušenostmi s minulými zakázkami byla vybrána firma
DLABAJA s.r.o., s touto firmou bude uzavřena smlouva, ve které bude uveden termín ukončení
9. srpen 2013. S výše uvedenou firmou souhlasí všichni přítomni tj. 9 členů zastupitelstva.

ad 5).
Přítomni členové zastupitelstva obce vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
113. Schválení účetní závěrky za rok 2012, projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření
s výhradami za rok 2012. Schvaluje všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
114. Výběrové řízení na úpravu prostranství – zpevnění plochy a dětský koutek, vybrána firma
DLABAJA s.r.o., souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
S výše uvedeným usnesením souhlasí všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.
Schůze skončila ve 21,40 hod.
Ověřovatelé: Hobza Karel
Pokorný Václav .
Zapisovatelka: Kavalcová Milada

Vláčilová Marie
starostka obce Častohostice

USNESENÍ
Ze schůze zastupitelstva Obce Častohostice, konané dne 24. června 2013
května 2013
Přítomni zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili následující usnesení:
113. Dodatečné schválení účetní závěrky za rok 2012, schválení závěrečného účtu hospodaření
s výhradami za rok 2012. Schvaluje všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
114. Výběrové řízení na úpravu prostranství – zpevnění plochy a zbudování dětského koutku,
Vybrána f. DLABAJA s.r.o. . Souhlasí všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
Výše uvedené usnesení odsouhlasili všichni přítomni, tj. 9 členů zastupitelstva.

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

