Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 17.9.2012, od 19:30 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:30
hodin starostou obce Ing. Pavlem Vančurou („dále jako „předsedající“).
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Iveta Hakenová
Ilona Vančurová
Josef Hodoň
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ivetu Hakenovou a Josefa Hodoně a zapisovatelem Ilonu
Vančurovou.

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o
návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Žádost o úpravu nájmu v obecní hospodě Chroustov v zimních měsících
4) Dodatky pracovních smluv zaměstnanců obce
5) Projednání mimořádné události, zasažení pozemků v obci Chroustov při leteckém postřiku.
6) Žádost římsko-katolické farnosti Městec Králové o neinvestiční dotaci na zajištění
výběrového řízení na dodavatele oprav kostela v Chroustově
7) Projednání upozornění paní Miloslavy Sochorové
8) Hospoda ve Dvořištích
9) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Žádost o úpravu nájmu v obecní hospodě Chroustov v zimních měsících
Žádost byla projednána, ale nebylo rozhodnuto. Členové zastupitelstva rozhodnou na dalším
zastupitelstvu.

4. Dodatky pracovních smluv zaměstnanců obce
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatků k pracovním smlouvám pro zaměstnance obce
následovně: Pavla Jiroušková do 2.12.2012, Miloslav Čermák do 2.11.2012, Jaroslav Fejfar do
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2.11.2012, Helena Fialová - pracovní smlouva do 30.11.2012 a Rudolf Ulrych - dohoda o
pracovní činnosti do 31.12.2012.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo odsouhlasilo navržené dodatky k pracovním smlouvám
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

5. Projednání mimořádné události, zasažení pozemků v obci Chroustov při
leteckém postřiku
Dne 3.9.2012 byla zasažena část obce Chroustov leteckým postřikem, který prováděla firma Air
Speciál, a.s.. Postřik byl údajně proveden přípravkem Basta 15. Při postřiku vznikla škoda na
majetku obce i majetku občanů. Ve čtvrtek 13.9.2012 proběhlo jednání o náhradě škody. Pokud
občané zjistí škodu i dodatečně, je možno se přihlásit u ing. Mileny Novákové, tel.
+420 602 792 202, email: novakova@airspecial.cz. Obec škody na svém majetku taktéž uplatnila
u této firmy.

6. Žádost římsko-katolické farnosti Městec Králové o neinvestiční dotaci na
zajištění výběrového řízení na dodavatele oprav kostela v Chroustově
Římsko-katolická farnost Městec Králové požádala obec o neinvestiční dotaci ve výši Kč 17.400,na zajištění výběrového řízení na dodavatele oprav kostela v Chroustově.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši Kč 17.400,- římskokatolické farnosti Městec Králové na zajištění výběrového řízení na dodavatele oprav kostela
v Chroustově
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7. Projednání upozornění paní Miloslavy Sochorové
Zastupitelstvo projednalo upozornění od paní Miloslavy Sochorové, týkající se ztrácení/krádeží věcí
z nového hřbitova. Zastupitelstvo bude monitorovat rozsah krádeží.

8. Hospoda ve Dvořištích
Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta obce upozorní majitele nemovitosti na havarijní stav
nemovitosti a zjednání nápravy.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce ukládá starostovi zažádat o zřízení nápravy u majitele nemovitosti
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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