Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 22.10.2012

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 18,35 hod. a seznámila
přítomné s programem schůze zastupitelstva
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce
Schváleno 7 hlasy
2) Záměr obce – odkoupení parcely ppč.127
Schváleno 7 hlasy
3) Rozpočtové opatření č. 3 – schváleno dle zúčtovacího dokladu
- překročení daní z příjmu fyzických i právnických osob
- Příjem dotací na volby
- Překročení úhrady za elektřinu a údržby veřejného osvětlení
- Dotace na dary
- Výdaje na opravu rybníka
- Výdaje na opravu kapličky
Schváleno 7 hlasy
4) Dopravní značení v obci – označení značkami vedlejší silnice i v obci
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že tuto problematiku nebude řešit
5) Zimní údržba v obci – dojednat zimní údržbu s panem Žemličkou
Posypový materiál zajistí pan Josef Bohuslav ml.
Schváleno 7 hlasy
6) Odstranění nedodělků v obecním lese – parcela ppč.887
Nabídka pana Urbana, že les vyčistí a klestí spálí.
Schváleno 7 hlasy
7) Náprava chyb z provedené kontroly obce
Doplnění vnitřních směrnic, vnitřní směrnice na koloběh účetních dokladů
Dodržování ustanovení Zákona o obcích, zejména zveřejňování záměrů obce,
včasné a správné schvalování
Schváleno 7 hlasy
8) Přednáška pátera Marka Martišky o jeho návštěvě Afrického kontinentu
Proběhne v pátek 2.11.2012 od 20,00 hod. v sále obecního úřadu
Občerstvení zajištěno

9) Stavovské divadlo – hra Racek od A.P. Čechova
Dne 7.11. 2012
Cena vstupenky 200,- Kč
Dopravu hradí obec
Bližší informace na obecní vývěsce a vlastních poštovních schránkách.
10) Zakoupení externího disku k PC na obecním úřadě
Nutno zálohovat data obce
Schváleno 7 hlasy

Zasedání bylo ukončeno v 19,30 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal

Ověřil: Tomáš Veleba
Jiří Dohnal

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

