Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 21.6.2012
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: Nebyli
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,100 hod. a seznámila
přítomné s programem schůze zastupitelstva
II. program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce
Schváleno 7 hlasy
2) Rozpočtové opatření – rozpočtové opatření musí být dopředu před zúčtováním
odsouhlaseno zastupitelstvem.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření – zálohy na výstavbu čekárny a dopravní
značení
Schváleno 7 hlasy
3) Závěrečný účet za rok 2011
Hospodářka obce předložila závěrečný účet obce za rok 2011. Účet byl projednán
zastupitelstvem s výhradami.
Schváleno 7 hlasy
4) Přezkoumání hospodaření obce – hospodaření obce bylo provedeno ze strany
Krajského úřadu dne 25.5.2012. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly.
Přijímá nápravná opatření, chyby a nedostatky budou odstraněny nejdéle k 30.6.2012.
5) Oprava veřejného osvětlení – oslovena firma Klápa – Domašín.
Provedena cenová nabídka na rozšíření osvětlení obce a rekonstrukce stávajícího osvětlení.
Nabídka byla schválena a zastupitelstvo schvaluje aby tuto akce provedla firma Klápa.
Schváleno 7 hlasy
6) Nákup nového zvonu na kapličku Ctiboř v ceně cca 105.000,- Kč.
Schváleno 6 hlasy
Zdržel se hlasování: 1
7) Nabídka památkových zvonečků - umístit nabídku pro občany.
Nabídka repliky nového zvonu v kapličce Ctiboř – odloženo na další zastupitelstvo.
8) Nákup okrasných nádob na prostranství před kostel na Hrádku. Nákup 8 kusů nádob
– zajistí firma Raab Karcher.
Schváleno 6 hlasy
Zdržel se hlasování: 1
9) Záměr o pronájem obecních pozemků s firmou Gut – Radošovice. Bude
vypracována nová smlouva se všemi náležitostmi.

10) Návrh na nákup nové sekačky pro obec. Stávající sekačka byla nakoupena v roce 2006
v ceně cca 12.000,- Kč.
Nabídka nové sekačky v ceně cca 6.000,- Kč.
Zastupitelstvo navrhuje nákup nového nože do stávající sekačky. K nákupu nové
sekačky se vrátí zastupitelstvo později.
Nákup originálního nože do stávající sekačky – možnost nákupu u firmy Lebeda
Schváleno 6 hlasy
Zdržel se hlasování: 1
11) Organizace poutí – vybírání poplatků: 1. pouť – Jindřiška Srbová
2. pouť – Jaroslav Toula, Zdeněk Dohnal
3. pouť – Lukáš Babka, Jiří Dohnal
12) Možnost odkoupení spodního rybníka - paní Šimonová se k prodeji vyjádří cca do
konce července
13) Barva kapličky
14) Bezbariérový přístupu do čekárny – vyhotovení ze zámkové dlažby

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal v.r.

Ověřil: Tomáš Veleba v.r.
Jiří Dohnal v.r.

Jindřiška Srbová v.r. - starostka
Jaroslav Toula v.r. - zástupce starosty

