Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 13. 5. 2013, od 19:45 hodin

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:45
hodin starostou obce Ing. Pavlem Vančurou („dále jako „předsedající“).
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Josef Hodoň
Iveta Hakenová
Ilona Vančurová
Václav Nádvorník
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ivetu Hakenovou a Václava Nádvorníka 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) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012
4) Projednání úpravy krajské hranice mezi k.ú. Chroustov a k.ú. Slavhostice
5) Sběr nebezpečného odpadu
6) Informace o opravě kostela
7) Projednání dodatku smlouvy o nájmu obecních pozemků
8) Opatření k nápravě chyb a nedostatků z auditu hospodaření za rok 2012
9) Prodej jasanového dřeva
10) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2012 a seznámilo se se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Závěrečný účet obce byl na úřední desce
obce zveřejněn 25.4.2013 a nebyly k němu podány žádné připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradami.
-Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech účtu 031
Pozemky. Chybně uvedena výměra pozemkup.č.479
-Neúplné a neprůkazné účetnictví. Nebylo účtováno o nepřevzetí finančních prostředků
v hotovosti, na částku 293Kč nebyl podpis o převzetí. Nebyla provedena dokladová inventura
syntetických účtů č.401, 403 a 406.
-Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci. Nebylo doloženo
schválení rozpočtového opatření č.3 a 4.
-Nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Projednání úpravy krajské hranice mezi k.ú. Chroustov a k.ú. Slavhostice
Starosta seznámil zastupitele s úpravami krajské hranice mezi k.ú. Chroustov a k.ú. Slavhostice.
S navrhovanými komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Slavhostice byl zpřesněn průběh hranice mezi
k.ú. Chroustov a k.ú. Slavhostice s pravým břehem meliorační vodoteče (viz. výřez mapy, který je součástí
zápisu)

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Chroustov souhlasí s upřesněním úprav krajské hranice mezi k.ú. Chroustov
a k.ú. Slavhostice.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Sběr nebezpečného odpadu
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v sobotu 13. 7.2013. Kontejner na velkoobjemový odpad
bude přistaven od pátku 12. 7.2013 do neděle 14. 7.2013.

6. Informace o opravě kostela
Firmě Cembrit byla reklamována kvalita střešní krytiny na kostele. Firma provedla obhlídku a zatím se
oficiálně nevyjádřila. Dotace z Ministerstva kultury na dokončení obnovy oken zatím nebyla pro rok 2013
potvrzena. Společně s farností Městec Králové je připravován záměr opravy obvodové zdi starého
hřbitova.

7. Projednání dodatku smlouvy o nájmu obecních pozemků
Starosta seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy o nájmu obecních pozemků. Dodatek zvyšuje nájem o
500 Kč na 1 ha pronajímaných pozemků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou nájemní smlouvy č. 1033, dodatkem č. 6. Tímto
dodatkem se zvyšuje nájemné z pronajímaných pozemků o 500 Kč na 1ha.
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ...1............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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8. Opatření k nápravě chyb a nedostatků z auditu hospodaření za rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Opatření jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo souhlasí s přiloženým opatřením
Výsledek hlasování: Pro .....4......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Prodej jasanového dřeva
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji jasanového řeziva z jasanů pokácených v roce 2009, které byly pořezány
na prkna a fošny. Navrhovaná cena je 13.000 Kč za 1 m3 řeziva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovilo cenu za odprodej jasanového řeziva drobným zájemcům ve výši
13.000 Kč za 1 m3.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 5. 2013
Zapisovatel:

Ilona Vančurová,

Ověřovatelé:

Iveta Hakenová,
Václav Nádvorník,

Starosta:

Pavel Vančura,

Razítko obce:
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