Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ctiboř
ze dne 10.3.2014
Přítomní zastupitelé:
Srbová Jindřiška, Jaroslav Toula, Bc. Jiří Dohnal, Tomáš Veleba, Ing. Zdeněk Dohnal, Josef
Bohuslav, ml., Lukáš Babka
Zaměstnanci obce:
Omluveni: Bohuslavová Hana,
Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu a je usnášeníschopné.
Hosté: nebyli
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,05 hod. a seznámila přítomné
s programem schůze zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni: Jaroslav Toula a Josef Bohuslav,
ml.
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce.
Schváleno 7 hlasy
2) Rozpočet obce na rok 2014 – zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2014. Rozpočet je
vyrovnaný s plánovanými příjmy i výdaji ve výši 1.403,- tis. Kč. Zůstatek na účtu je ponechám
jako rezerva.
Schváleno 7 hlasy
3) Zastupitelstvo projednalo inventarizační zprávu za rok 2013. Nebyly zjištěny žádné
inventarizační a zúčtovatelné rozdíly. Nebylo potřeba učinit žádná opatření.
Schváleno 7 hlasy
4) Uzavření mostu ve Všechlapech – viz obecní vývěska
5) Rozšíření kanalizačního potrubí – nabídka od tří firem. – Vodoinstalaterství Stareček –
Benešov, Kukla Petr – Dalovy, Hynek Mejzlík – Vlašim. Zastupitelstvo vybralo nabídku s nejnižší
cenou, tj. Kukla Petr.
Schváleno 7 hlasy
6) Žádost o odprodej parcely ppč. 1124/34 v k.ú. Domašín ( u letiště ) o rozloze 905 m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej uvedené parcely.
Cena 50,- Kč/m2 s tím, že veškeré další výdaje hradí žadatelé o koupi pozemku.
Schváleno 7 hlasy.
7) Odkoupení parcely v cestě na Hrádek – majitelka na odprodej změnila názor na svoji
navrhovanou cenu – navýšení ceny.
Zastupitelstvo trvá na svém rozhodnutí ze dne 16.12.2013.
8) Různé – brigáda na úpravu terénu kolem silnice na Hrádek - 22.3.2014 od 8,00 hod.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Jaroslav Toula
Josef Bohuslav, ml.
Jindřiška Srbová, v.r. – starostka
Jaroslav Toula, v.r. – zástupce starostky

