Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 23. 6. 2014, od 19:35 hodin

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:35 hodin
starostou obce Ing. Pavlem Vančurou („dále jako „předsedající“).
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Ilona Vančurová
Iveta Hakenová
Jaroslav Strýhal
Josef Hodoň
Magda Hakenová
Václav Nádvorník
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Václava Nádvorníka a Jaroslava Strýhala 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) Závěrečný účet obce za rok 2013
4) Žádost p. Georgiose Ikonomu o vybudování žumpy na veřejném prostranství ve Dvořištích
5) Projednání Kupní smlouvy č UZSVM/SNB/1967/2014 - SNB o převodu pozemků st. parcela č.
68/1 a 68/2, pozemková parcela č. 82/1
6) Program oslav k 100. výročí odhalení pomníku K. H. Borovského v Chroustově
7) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2013 a seznámilo se se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Závěrečný účet obce byl na úřední desce
obce zveřejněn 16.5.2014 a nebyly k němu podány žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013 s výhradami.
-Nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání
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-Územní celek nestanovil účtový rozvrh v požadovaném rozsahu, neboť neobsahuje
rozpis všech použitých analytických účtů.
-Územní celek neúčtoval v okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech
vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Žádost p. Georgiose Ikonomu o vybudování žumpy na veřejném prostranství ve
Dvořištích
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Žádostí p. Georgiose Ikonomu o vybudování žumpy na
veřejném prostranství.
Zastupitelstvo není proti, ale požaduje od p. Ikonomu předložit náčrt s rozměry. Poté zastupitelstvo
vydá stanovisko.

5. Projednání Kupní smlouvy č. UZSVM/SNB/1967/2014 - SNB o převodu pozemků st.
parcela č. 68/1 a 68/2, pozemková parcela č. 82/1
Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o převodu pozemků st. parcela č. 68/1 a 68/2,
pozemková parcela č. 82/1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním kupní smlouvy č. UZSVM/SNB/1967/2014 - SNB.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Program oslav k 100. výročí odhalení pomníku K. H. Borovského v Chroustově
Zastupitelstvo obce projednalo program oslav.

7. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2014
Zapisovatel:

Ilona Vančurová,

Ověřovatelé:

Václav Nádvorník,
Jaroslav Strýhal,

Starosta:

Pavel Vančura,

Razítko obce:
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