Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ctiboř
ze dne 16.12.2013
Přítomní zastupitelé:
Srbová Jindřiška, Jaroslav Toula, Lukáš Babka, Bc. Jiří Dohnal, Tomáš Veleba, Josef Bohuslav, ml.
Ing. Zdeněk Dohnal
Zaměstnanci obce: nebyli
Omluveni: Bohuslavová Hana
Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu a je usnášeníschopné.
Hosté: p. Pírek Lubomír - Domašín
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,10 hod. a seznámila přítomné
s programem schůze zastupitelstva. Ověřovatelem zápisu byli určeni: Josef Bohuslav, Tomáš Veleba.
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce.
Schváleno 7 hlasy
2) Pan Pírek – nabídka,aby se k elektrické přípojce na jeho pozemek ve Ctiboři zároveň uložil i
kabel pro veřejné osvětlení. Oslovit projektanta – starostka obce.
Žádost o odkoupení pozemku u letiště – pozemek u silnice na Radošovice. Jedná se o pozemek
ppč. 1124/34 ( 905 m2 ). Pan Pírek navrhuje odkoupení části uvedeného pozemku. Navrhovatel
bude akceptovat jakoukoli naši variantu.
3) Rozpočtové opatření - obecní zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.5 ( viz
příloha ).
Schváleno 7 hlasy
4) Schválení – zastupitelstvo obce schválilo Směrnice na odpisování a odpisový plán
Schváleno 7 hlasy
5) Opravy v účtech – starostka informovala zastupitelstvo o úpravách v účtech. Zastupitelstvo
souhlasí s opravami
Schváleno 7 hlasy
6) Odkoupení pozemků č. 116/1, 116/2, 117 v obci a katastrálním území Ctiboř – pozemky
budou využity jako víceúčelová plocha - navrhovaná kupní cena 50,- Kč/m2.
Schváleno 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování
7) Záměr na odkoupení pozemků ppč. 413/7, 413/8 v obci a katastrálním území Ctiboř – o
celkové rozloze 855 m2, v ceně 63,- Kč/m2
Schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti, 1 se zdržel hlasování
8) Obecní zastupitelstvo přijímá nápravné opatření, že záměr obce bude vždy zveřejněn na úřední
desce po dobu minimálně 15 dnů, před rozhodnutím příslušného orgánu obce.
Při zadávání veřejných zakázek bude obec postupovat dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, podle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že již uzavřená smlouva kupní ze dne 15.8.2011 a dále smlouva
směnná a darovací ze dne 10.12.2011, se nedopatřením nedostaly do zápisu zastupitelstva. Do
budoucna zastupitelstvo schvaluje, že bude vše schvalovat a dodržovat ustanovení zákona č.
128/2000 Sb.
Schváleno 7 hlasy
9) Různé – nákup drtě na zimní posyp
obecní komunikace se v zimě udržují pouze pluhováním

10) Divadlo – 23.1.2014 ( čtvrtek ), zájezd do divadla Radka Brzobohatého Praha – komedie
Klec Bláznů. Vstupenky hradí každý účastník, dopravu do divadla uhradí obec.
Schváleno 7 hlasy
11) Rozpočtové provizorium 2014 – zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014
Schváleno 7 hlasy
Do schválení rozpočtu bude obec hradit nezbytně nutné náklady na chod obce.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,15 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Josef Bohuslav
Tomáš Veleba

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

