Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 7.5.2012
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.
Libuše Zajícová, Václav Srb, ml., p. Jiří Holejšovský, p. Radek Holejšovský
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 – pan Bárta vysvětlil rozpočet na vyhotovení podesty pod
plánovanou čekárnou, potřebná práce a materiál – navrhovaná cena cca 29.000,- Kč
vč. DPH
Pan Bárta je schopen práci vyhotovit do poutí
Vyhotoví pan Bárta – schválen 7 hlasy
2) Oprava schodů u obecního úřadu - rozpočet vyhotovil pan Bárta, který vysvětlil toto:
vybourání všech věcí na schodech a podestě včetně odvozu. Návrh na hydroizolaci
lamino + speciální betony ( plastbeton ). Povrch je protiskluzný. Životnost je určena na
50 let. Navrhovaná cena 1150,- Kč/ m2 , celková navrhovaná cena je cca 126000,- Kč
vč. DPH.
Možnost vyhotovení do poutí.
Podle situace je možno vyměnit všechny schody – navrhovaná cena je 950,- Kč/ schod.
Finálně by byly všechny kovové prvky natřeny jednotnou antikorozní barvou.
3) Oprava kapličky – návrh rozpočtu na opravu vyhotovil pan Bárta
V rozpočtu je zahrnuto: je předložena totální rekonstrukce kapličky bez zvonu. Na stav
zvonu jsou pozváni odborníci na 15.5.2012. Dle jejich vyjádření na jeho stav se bude
jednat dále.
Je plánováno odkopání, podřezání, okopání všech venkovních a vnitřních omítek. Dále
v ceně nejsou zahrnuty truhlářské výrobky a elektrorozvody.
Celková cena návrhu rekonstrukce je 236000,- Kč vč. DPH.
Opravu kapličky vyhotoví pan Bárta – schváleno 7 hlasy
4) Návrh na vyhotovení nových dveří a sedáků do kapličky ve Ctiboři – návrh na
vyhotovení od firmy Dubec – cena 17000,- + DPH
Návrh schválen 7 hlasy
5) Čekárna Ctiboř – pan Jiří Holejšovský při likvidaci staré čekárny požaduje odstranění i
podkladového betonu. Požadavek je možný, bude provedeno při práci na podestě.
Likvidaci staré čekárny provede firma LIMA – bude obci dodán certifikát o úřední
likvidaci.
6) Podesta a schody u obecního úřadu – odloženo na příští zasedání

7) Návrh čekárny na návsi – čekárna se sedlovou střechou – 4 hlasy
Jiný typ střechy – 3 hlasy
Nová cenová nabídka na čekárnu, která je specifikována návrhem obce
( např. plechová krytina, přírodní dřevo, okenní výplně a pod. )
8) Žádost o umístění kontejneru na pozemku ppč.1346 v kú Ctiboř. Velikost kontejneru
12x2,5x2,5 m.
Obec nemá připomínky na umístění kontejneru.
9) Ozvučení sálu na obecním úřadě – nabídka na techniku za cca 38698,- Kč
Cenová nabídka je příliš vysoká-neodpovídá požadavkům obce
Návrh zamítnut 7 hlasy
10) Úprava prostranství před kostelní zdí na Hrádku. Prostranství bude zatravněno.
Schváleno 7 hlasy
11) Kanál před bývalým pohostinstvím na Hrádku – v kanále stojí voda, neodtéká.
Bude zjištěno v jakém stavu je odpad kanalizace a bude rozhodnuto co dále se s tímto
problémem bude dít.
12) Vypadlé trubky kanalizace u horního rybníka. Vypuštění rybníka a oprava stavidla je
nutná. Bude provedeno na podzim letošního roku.
Objednat nové stavidlo.
13) Závěrečný účet 2011 – sestaven.
Vyvěšeno na úřední desce obce dne 7.5.2012 – zajistí Hana Bohuslavová
Zasedání bylo ukončeno v 21.15 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Tomáš Veleba v.r.
Jiří Dohnal v.r.

Jindřiška Srbová – starostka
Jaroslav Toula - zástupce starosty

