Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ctiboř
ze dne 16.6.2014
Přítomní zastupitelé:
Srbová Jindřiška, Jaroslav Toula, Bc. Jiří Dohnal, Ing. Zdeněk Dohnal, Josef Bohuslav, ml., Lukáš
Babka
Omluveni: Bohuslavová Hana, Tomáš Veleba
Zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.
Hosté: nebyli
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,10 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 6 hlasy
2) Schválení závěrečného účtu – zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet 2013 s výhradou,
bylo přijato opatření k nápravě – projednání účetní závěrky za rok 2013.
Schváleno 6 hlasy
3) Schválení účetní závěrky za rok 2013 – zastupitelstvo schvaluje na základě vyhlášky
č.220/2013 účetní závěrku 2013, jejíž součástí je inventarizační zpráva a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013
Schváleno 6 hlasy
4) Záměr na koupi pozemku – ppč.88 – 12m2 a ppč. 70 – 46 m2, pozemky pod hasičárnou
Budou osloveni majitelé předmětných pozemků, navrhovaná cena 100,- Kč/m2
Schváleno 6 hlasy
5) Poutě 2014 – organizace poutí, posekání prostranství a okolí přístupové cesty
Schváleno 6 hlasy
6) Rozpočtové opatření č. 1 - obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1
– viz příloha
Schváleno 6 hlasy.
7) Projednání hospodaření za rok 2013 – obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky
kontroly hospodaření za rok 2013
Schváleno 6 hlasy
8) Žádost o výměnu pozemku – žadatel svůj návrh na směnu pozemku stáhl
9) Žádost o změnu územního plánu obce Ctiboř – jedná se o pozemky pod bývalým smetištěm.
Jedná se o výměnu stávajících ploch (orná půda a trvalý travní porost ) na sportoviště
motokrosová dráha )
Schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti
10) Žádost o povolení - vybudování opěrné zdi u parcely 56/8 ( obecní úřad ) – výška 50 cm na
vyrovnání stávajícího terénu
Schváleno 6 hlasy

11) Podněty a připomínky – nebyly

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

