Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ctiboř
ze dne 17.6.2013
Přítomní zastupitelé:
Srbová Jindřiška, Jaroslav Toula, Ing. Zdeněk Dohnal, Lukáš Babka, Jiří Dohnal, Tomáš Veleba,
Josef Bohuslav, ml.
Zaměstnanci obce: Bohuslavová Hana - účetní
Zastupitelstvo obce se sešlo 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) Závěrečný účet – obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2012
- závěrečný účet schválen s výhradou
Schváleno 7 hlasy
3) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno dle zúčtovacího dokladu, (nutno navýšit výdaje na
hasiče, opravu stříkačky, pohonné hmoty pro hasiče, ochranné pomůcky pro zásahovou
jednotku apod.)
Schváleno 7 hlasy
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce – zastupitelstvo obce přijímá nápravná
opatření k odstranění nedostatku zjištěných kontrolou. Veškeré chyby uvedené ve zprávě budou
opraveny nejpozději k 30.9.2013. Řádná inventarizace majetku bude provedena k 31.12.2013.
O odstranění chyb bude průběžně informován Krajský úřad.
Schváleno 7 hlasy
5) MAS – pracovní skupina Blaník – usnesení
Zastupitelstvo obce Ctiboř schvaluje zařazení správního území obce Ctiboř do území působnosti
místní akční skupiny MAS Blaník o.s. a souhlasí s přípravou Integrované strategie území místní
akční skupiny MAS Blaník o.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Schváleno 7 hlasy
6) Smlouva o zřízení věcného břemene – schválena smlouva o elektrické přípojce k pozemku
ppč. 99
Schváleno 7 hlasy
7) Oprava střechy na hasičské zbrojnici – střecha je v kritickém stavu, je nutná oprava. Bude
provedeno v letošním roce.
Schváleno 7 hlasy
8) Organizace poutí 2013 – výběr poplatků dle vyhlášky obce zajištěn
9) Různé
Zastupitelstvo projednalo návrh na opravu vjezdu z komunikace u č.p. 16 a 17 z důvodu prosaku
vody do studní.
Zastupitelstvo projednalo opravu cesty směrem na Radošovice stříkaným asfaltem (velké
výtluky), dále opravu komunikace k a na Hrádku.

Zastupitelstvo projednalo doplnění hasičské výstroje a výzbroje použité na povodních, kde byly
zničeny.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Jiří Dohnal

Jindřiška Srbová, v.r. – starostka
Jaroslav Toula, v.r. – zástupce starostky

