Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 30.7.2012
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 19,15 hod. a seznámila
přítomné s programem schůze zastupitelstva
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce
Schváleno 7 hlasy
2) Závěrečný účet Mikroregionu – zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet
Mikroregionu Podblanicko – přiloženo vyúčtování hospodaření
Schváleno 7 hlasy
3) Honební společnost Radošovice – předložila žádost ohledně možnosti honitby na
obecních pozemcích.
V současné době je ujednáno honební hospodaření se společností Lipka Radošovice.
Zastupitelstvo neschvaluje žádost Honební společnosti.
Schváleno 7 hlasy
4) Svěcení zvonu a kapličky ve Ctiboři – svěcení proběhne 11.8.2012 od 18,00 hod.
Po vysvěcení bude pohoštění na obecním úřadě.
5) Rozpočtové opatření č. 2 – schváleno dle zúčtovacího dokladu
Schváleno 7 hlasy
6) Odstranění nedostatků z kontroly hospodaření obce za rok 2011
a) Dodatečně složen slib dostupujícího člena zastupitelstva obce
b) Vypracována Vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků
obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu a znění směrnice pro inventarizaci
Schváleno 7 hlasy
7) Schválení směnné a kupní smlouvy
Starostka obce se bude informovat o možnosti nápravy tohoto nedostatku z kontroly
hospodaření s panem Černovským. Po této konzultaci zastupitelstvo rozhodne o
nápravě.
8) Oprava termínu nápravy chyb z kontroly hospodaření
V minulém zastupitelstvu chybně uveden termín 30.6.2012, správný termín je
30.9.2012
Schváleno 7 hlasy

9) Záměr zhotovení nové dešťové kanalizace – obec osloví dotčené majitele
nemovitostí kde kanalizace povede a seznámí je s návrhem vedení kanalizace.
Předběžný termín jednání 13.8.2012.
10) Nákup hasičských uniforem – obec nakoupí vycházkové hasičské uniformy
Schváleno 7 hlasy
11) Volby do zastupitelstev krajů – proběhnou 12.10.2012 – 13.10.2012
Zastupitelstvo určuje počet členů okrskové volební komise na 6.
Schváleno 7 hlasy
12) Stavovské divadlo – hra Racek od A.P. Čechova – předběžný termín: listopad 2012
Zoo Dvůr Králové – termín 6.10.2012
Dopravu hradí obec, vstupy si hradí každý účastník sám
( informativní ceny ZOO Dvůr Králové – dospělí 230,- Kč
studenti do 26 let – 150,- Kč
rodinné vstupné – 740,- Kč)
( informativní cena divadla – 200,- Kč )
Bližší informace na obecní vývěsce a vlastních poštovních schránkách.

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal

Ověřil: Tomáš Veleba
Jiří Dohnal

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

