Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 25.4. 2016, 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
Josef Hodoň
Ilona Vančurová
Václav Nádvorník
Milan Vančura
Iveta Hakenová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ivetu Hakenovou a Milana Vančuru 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) Informace s přípravou podání žádosti na dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice
4) Projednání rozpočtového opatření k rozpočtu 2016
5) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Informace o podání žádosti na dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice
Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou na podáním žádosti na dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice.
Celkové finanční pokrytí investiční akce: 10 434 193 Kč
Možná dotace z Ministerstva vnirta 4 500 000 Kč
Celostátní doporučení ministerstva vnitra pro udělení dotace z rozpočtu krajů 3 000 000Kč, záleží však na
zastupitelstvu kraje o maximální výši dotace. V podmínkách přidělení dotace je uvedeno datum dokončení
stavby do 31.12.2017, je možno však ministerstvo vnitra požádat o prodloužení termínu do konce roku 2018.
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4. Projednání rozpočtového opatření k rozpočtu 2016
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2 pro úpravu schváleného
rozpočtu 2016. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 2016.
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

5. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 25.4.2016

Zapisovatel:

Ilona Vančurová,

Ověřovatelé:

Iveta Hakenová,
Milan Vančura,

Starosta:

Pavel Vančura,

Razítko obce:
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