Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 16.4.2012
Přítomní zastupitelé:
Jindřiška Srbová, Jaroslav Toula, Ing. Zdeněk Dohnal, Tomáš Veleba, Jiří Dohnal
Lukáš Babka, Josef Bohuslav ml.
Zaměstnanci obce: Hana Bohuslavová – účetní
Zastupitelstvo jednalo v plném počtu a je usnášení schopné.
Hosté: František Bárta – stavbyvedoucí firmy Available, s.r.o.
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,00 hod. a seznámila
přítomné s programem schůze zastupitelstva
II. program
1) Výstavba nové čekárny – stavbu vyhotoví firma Miroslav Dubec – truhlářství, Ctiboř 7.
Předpokládaná cena 80.000,- Kč. + DPH. Dohodnuto její umístění na návsi. Velikost
čekárny byla předběžně domluvena na 2,5 x 3,0 m. S umístěním na podklad
vyhotovený ze zámkové dlažby. Na vyhotovení byl osloven pan Bárta.
Záměr umístění byl schválen 7 hlasy
2) Dotace na opravu kapličky již podruhé nebyla schválena. Návrh na opravu z vlastních
zdrojů.
Záměr opravy z vlastních zdrojů – schválen 7 hlasy
Návrh na opravu od firmy Bárta – byl zadán požadavek na cenovou nabídku. Dle nabídky se
bude o opravě jednat dále.
3) Oprava schodů na obecním úřadu
Osloven pan Bárta – provede se cenová nabídka, dle nabídky se bude dále jednat.
Společná schůzka ohledně vyhotovení výše uvedených nabídek, bude s panem Bártou a
zástupci obce v sobotu 21.4.2012 od 18,00 hod. na návsi.
4) Informace o stavu v obecních lesích – přednesl pan Josef Bohuslav, ml.
Proběhla další brigáda na vyčištění po těžbě. Ve vyčištěné části začalo vysazování nových
stromků.
Prodalo se dřevo z těžby, celkem se prodalo dřeva za 312.670,- Kč.
Možnost vyčištění lesa v lokalitě nad Srbovými na Hrádku. Nepřístupný terén, za vyčištění je
možno si dřevo ponechat. Bližší informace pan Josef Bohuslav, ml.
5) Na posvícení 22.9.2012 je plánována posvícenská zábava – hraje Trio Pohoda
6) Sponzorský příspěvek na hasičskou soutěž v Kladrubech – příspěvek 1.000,- Kč
Schváleno 7 hlasy
7) Nákup mikrovlnné trouby a lžiček, skla, nožů, apod. do kuchyně na okál.
Schváleno 7 hlasy
8) Různé
Předána informace o nabídce zástupců obce Ctiboř (okres Pelhřimov ) na návštěvu
jejich obce v průběhu poutí – dne 2.6. – 3.6.2012

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal

Ověřil: Tomáš Veleba
Jiří Dohnal

Jindřiška Srbová – starostka
Jaroslav Toula - zástupce starosty

