Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ctiboř
konaného dne 19.11.2012

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 19,05 hod. a seznámila
přítomné s programem schůze zastupitelstva
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce
Schváleno 7 hlasy
2) Rozpočtové opatření č. 4 – schváleno dle zúčtovacího dokladu
- překročení limitu na vybavení hasičského sboru - oděvy
Schváleno 7 hlasy
3) Koupě pozemku ppč. 127 – rozloha 1873 m2 ( dolní rybník )
- po dohodě s majitelem pozemku byla odsouhlasena koupě uvedené parcely za
cenu 30,- Kč/m2
Schváleno 7 hlasy
4) Záměr obce koupě pozemků – ppč. 116/1, 116/2, 118 a 117 o celkové rozloze
6268 m2 ( pozemky mezi horním a dolním rybníkem )
Schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel hlasování
5) Odsouhlasení mezd starostky a zástupce starosty – má být uváděna v hrubé mzdě
Oprava po upozornění po provedené kontrole účetnictví obce
Schváleno 7 hlasy
6) Schválení vnitřní směrnice obce
Doplnění vnitřních směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků obce
Schváleno 7 hlasy
7) Půjčování sálu na okále – vytvoření pravidel pro předávání a přejímání
Zájemci budou jednat pouze s pověřenou osobou, včetně úhrady půjčovného
Zodpovědná osoba Hana Bohuslavová
8) Zapojení se do příprav vznikajícího MAS Posázaví
Zastupitelstvo obce Ctiboř nesouhlasí se zařazením správního území obce
Ctiboř do území působnosti nové strategie MAS Posázaví na období 2014 – 2020 a
nezapojí se do její přípravy.
Schváleno 7 hlasy
9) Oprava propadlé cesty u horního rybníka – je možno tuto část vyfrézovat a znova
vyasfaltovat do roviny. Bude provedeno do konce listopadu
Schváleno 7 hlasy

10) Podněty, připomínky – příprava výroční schůze hasičského sboru, zazimování
hasičské techniky
Příprava na adventní dobu – zdobení stromečku – 2.12.2012 od 16,00 hod. – náves
Ctiboř
Pobíhání psů – zákaz volného pohybu psů po veřejném prostranství obce ( viz Veřejná
vyhláška obce Ctiboř
č. 3/2009 )
Zasedání bylo ukončeno v 19,40 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Tomáš Veleba
Jiří Dohnal
Jindřiška Srbová – starostka
Jaroslav Toula - zástupce starosty

