Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konanóho dne 30.5. 20ló. od l9:30 hodin

t,

Zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu
Zasedání ZastupitcIstr.a obce C'hrouslor,(dále též.jako..zastupitelst\o,.) b}lo zahájeno
starostoLl obce lrrg. Par lenr Vančurou (..dáJe.jako ..přcdsedirjící'' 1.
Přítonlní zastupitelé:
lng. Pavcl Vančura
llona vančuror á
václar Nádr orník
.Iaroslar Strí hal
l\1 ilan Vančura

r

19:30 lrclclin

Určeníověřovatelůa za plsovatele
I'řcdsedající určil orčřovateli zápisu Václavir Nlrdvclrníka a Jarosla.ua Stríhala a zapisor,,atelem llonu

varrčttror ou.

Zasíupitelslvo obce Cltnlustov schvaluje nústedujít,íprogram usíavujícíhozasetlání:
l) I}rčeníověřovatelťt uipisu (§ 95 odst. l zúkona o obcích), zapisovatele u schvtilení prugrumu
2) Projednání účeíní
vivěrk; obce za rok 20l5
3) Projednání Zdvěrečněho ťtčtuobce zu rok 20l 5
4) Projednání zřízení stavebního spoření
5) Příprava opravy pomníku sv. Pann| Marie ve Dtořišti
6) Projekíovéprrice nu rekonstrukci místníkomuniktce a chottníků pro r. 20l7
7) Otlbahnění rybníka
8) Diskuze
VÝsledek hlasor,ání: Pro .....5.,....... Proti ....í).,...,..... Zdrželi se ....,...0.....,..
[Jsncsení č. l b1,Io schl,áleno.

2.

Projednání účetnízávěrky obce za rok 2015

starosta obce seznámil zastupitelstvo s Učetnl zaverkou obce za rok 2015. celkové příjmy obce 3.892.228,97
Kč, celkové výdaje obce 3,202.532,56 Kč, splátka úVěrU O, přijaté půjčkyo.

Nár,rh usnesen í:
zasíupitelstvo obce schvaluje Účení zúrěrku obce chroustoy za rok 20t5.
VÝsledek hlasor,ání: Pro .......5...,... Proti
Lsnesení č.2 b1,1o schl,áleno.

. . . . .
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Zdrželi sc

....0..,

3. Projednání závěrečného účtuobce za rok 2015
ZastuPitelst\O obcc pro.jednalo Zárěrcčni účctobce za rok ]0l5 a sczniinlilo se se Zprártlu tl
r j slcdku Přezkourrráni hospodařcní obcc za rok 20 J 5. Zár črcčnýúčetclbce b1,1 na ťrřední dcsce obce
zr eřc,jriěn ].5.20l6 a neb1,I1 k něnlu podiinl,žádnó připonlínk1.

Návrh usnesení:
zostupilelstvo obce chrouslov schvaluje zdvěrečný účetobce

4

rok 20t 5 bei výhrad.

\'ýsledek hlasol,ání: Pro ......,6..,.... Prrrti .....0........... Z<lrželi se....0
L.lsnesení č.2 bvlo schr,álenrr.

4.

Projednání zřízení stavebního spoření:

Předsedající seznámil přitor-r-rné s nabídkclu Č\lSSna uzar i-eni stalebniho spořerri prárnick!ch osob
s tět-1-1ittl paranletr1 : cílor,á částka 5 ()0() ()()0.-Kč. zřizol ací .jednorázcx,j, poplatek 15 000.-Kč. rtrčni
ťrrokorá sazba z naspořené částk1 1.3% po celou dclbu trr,ání sntloul,r. smlu\ní pokuta při
odstoupení od snlltrur r ().5'li, z cilor é částk1 .
Návrh usneseni:
Zasíupitelstvo obce souhlasí s ulavřením smlouv1,o síavebním spoření s Českomoravskou stavební
spořiíelnou, a.s. na cíIovou čóstku 5 000 000,-Kč (slovy pět milionů korun). Zastupitelstvo ukldtlá
starosíovi podepsaí smlOuýlt v předloieném 7nění.

Ví,sledek hlasor,ání: Pro .......5....... Proti .....0........... Zdrželi se....()
f]snesení č. 3 b1,1o schváleno.

5.

Příprava opravy pomníku sv. Panny Marie ve Dvořišti

Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou opravy pomníku sv. Panny Marie ve Dvořišti, Obec obdržela
tři nabídky na zhotoveni opravy - od Mgr, Myškové(150.000 Kč, nemožnost realizovat Vr.2016), od p,
Valehracha (cena bez DPH 112 140 Kč, cena s DPH 135 689,40 Kč) a od p. Kotrbáčka (93 500 Kč, neníplátcem
DPH). ZastUpitelstvo rozhodne o Zhotoviteli na příštímZasedání zastupitelstva,

6.

Projektové práce na rekonstrukci místníkomunikace a chodníků plo í,2Ot7
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem zpracovat projektovou dokumentaci na zpevnění plochy

u

nového hřbitova, s projektovou dokumentací pro stavební povolení na cesty k p. Myškovi, k pí Svobodové,
ke stávajicí hasičskézbrojnici a k novostavbě p. PiroUtka,

7.

Odbahnění rybníka
starosta seznámil ZastUpiteIe

8.

s vývojem

odbahnění rybníka Návesníka,

Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastUpitelstva Ve 20:50 hod,
Zápi§ b\ | \,Yhotor en dnc: ]0.5.20I6
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