Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne l0.10.20l6, od 19:30 hodin,

1.

Zahájenízasedánízastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále téžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30
hodin starostou obce Ing, Pavlem Vaněurou (,,dále jako ,,předsedající"),
Přítomní Zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura

václav Nádvomík
llona vančurová
Iveta Hakenová
Milan vančura

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ivetu Hakenovou a Milana Vančuru a zapisovatelem
Ilonu Vaněurovou.

2.

Schválení programu:

Předsedající sezniámil přítomné s návrhem progrírmu v souladu s informací zveřejněnou na
úŤednídesce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupiíelstvo obce Chroustov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
l) Určeníověřovatelů ztipisu (§ 95 odst 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zádost p. Iosefa Hanzla o souhlas s vypouštěním odpadních vod z domovní COV
Údržba obecní zeleně
5) Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky clistribučníhozařízení určeného
k dodtivce elektrické energie.
6) Rozpočtovéopatření
7) Diskuze

!

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3.

Žádost p. Josefa Hanzla o souhlas

....0.......... .

s

Zdrželi se

........0........

vypouštěním odpadních vod z domovní

čov

P. Josef Hanzl podal Žádost o souhlas s vypouštěním odpadních vod zdomovní ČoV do obecní
kanalizace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce soahlasí s vypouštěním odpadních vod z domovní ČOV do obecní
kanalizace

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti
U snesen i č.2 bylo schváleno,

4,

...0..,....,... ..

Zdrže|i se .......0...,..,..

ÚOržUa obecní zeleně

starosta obce informovaI Zastupitelstvo o nabídce od firmy Pavouci s,r.o,, týkajícíse pokácenÍ
prořezání stromů v Chroustově a Ve DVořištích.

Návrh usn esen í:
zastupitelstýo obce soultlasí se zadáním kácení a prořezúní stromů v chroustově a
Dvořištích Jirmě Pctvouci s.r,o,, v celkové maximáIní čdstce 50,500 Kč s DPH.

a

ve

Výsledek hlasování: Pro .....5.,....... Proti ...0...........,. Zdržel.i se .......0.........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5.

Smlouva

o smlouvě budoucí o

realizaci přeložky distribučníhozařízení

určenéhok dodávce elektrické energie.
staíosta seznámil zastupitele se SmIouvou o smIouvě budoucí o realizaci

přeloŽky distribuČního

zařízeníurčenéhok dodávce elektrické energie v Chroustově čp. 60.

Návrh usnesen í:
Zastupitelstvo obce soulllusí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu obce, aby výše
zmíněno u smlouvu podepsal,

Výsledek hlasování: Pro ,....5......... Proti
Usneseni č. 4 bylo schváleno.

6.

...0...,.....,. .,

Zdrželi se

.......0.........

Rozpočtovéopatření

Návrh usnesení:
ZastupiteIstvo obce schvtililo rozpočtovéopatření, které je příIohou toltoto zápisu,
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............, Zdrže|i se .......0.........
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7.

Diskuze

Bez příspěvku

Předsedajici ukonči1 zasedání zastupitelstva v 20:50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: l0.10.20ló
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ověřovarelé: lvelaHakenová.
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Milan Vančura,

Starosta:

Pavel Vančura,

==_ -Razitko obce:
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