Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustor,
konanóho tlnc l0.1().20ló, otl l9:_]() hotlin.

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zascdiní ZaStupitelst\a obce ('hrttusttrr 1dále tóž.jako ..zaslul]ilcls1\ o" ) br lo zahájeno
lrodiIl startlslott obce lrrg, I)ar lcrll \,'arlčttt.tlu (..clalc.iako -.přeclsctirrjicí.').
l)řítonlni zastupi [clé:
Ing, I)al c] Vallčttlil

r

J9:30

virc lal Niidr orn ik
llona vančuror 1t
lr cta ] lakcnor á
\.1i]arr Vančura

Určeníověřovate|ůazapisovatele .
Předscda.jíci určil orčřorateli zápistr Ilclu Ilakcntrrtlu a
Ilotltt \,'aIlčurtlr ott.

2,

]Vlilarra Vallčr:rrt a zapisilyatelell

Schválení programu:

Přcdsedajicí seznánlil přítonrrrcí s nállhenr pťolll..tlllLL r stlrt]adu s inlilrnrací zrcřejnčnou na
ťriednídcsce. K nrlrrlru pfogralllLl nebl]r rznescnr niirrhr na doplrlční.I)ředsedajíci dal
hlastll ltt o nltvrlru pfollraI]]LL,
Nál,rh usncscn í:
Zastupitelstvo obce ('hruusltly,schvaluje núslet!ujícíprogran uslavujícího zaserlúní:
l) I.irčeníověřttvateIů zrQlisu (§ 95 odst. ] aikonu o ohcíth) u iupiso|níele
2) Scltvúlení prugrantu
3) Zádosí p. Josefa Hanilu o souhlas s v.y,pttušíěttíttt odpadních vort :, tlomovní ČoL.
4) Ildr!.hu obecní zeleně
5) smlouva o sn ouy,ě burloucí o reu!izut.i přeložk.y t!istribučníhozařízeni určeného
k dodúyt,c eleAlrické energie.
6) Rozpočíoy,éoputřen í
7) Diskuze

\'Ýsledck hlasor,ání: I)ro .....5......... l'roti ....()........... Ztlrždi se........0...,....
I rneseni i,. l h1 lrr schl álcnrl.

3,

Žádost p. Josefa Hanzla o souhlas s vypouštěnímodpadních vod z domovní

čov

P, Josef

Ha

kanalizace.

nzl podal Žádost

o souhlas s vypouštěním odpadních vod z domovní ČoV do

Nál,rh usnesen í:
Zosíupitelstyq ohce souhlusí
kanulizace

,s

y.l,poušíěníntodpat!ních llorl

a,

obecní

tlonovní ČOl. t!o obecni

Výsledek hlasování: Pro ,....5......... Proti
[,]sncsení č. 2 hvlo schvál€no.

4.

...0............ . Z<]ržrci se .....,.0.........

Údržba obecní zeleně

Starosta obce informovaI zastupiteIstvo o nabídce od firmy Pavouci s.r,o,, týkajícíse pokácení a
prořezání stromů v Chroustově a ve Dvořištích,

Nál,rh usnesen í:
zastupiíelstvo obce souhlasí se zadáním kdcení u prořelání síromůý clrroustoýě
Dvořištích Jirntě Pawuci s.r.o., v celkové maximální t|ústce 50.500 Kč s DPH.
Výsledek hlasor,ání: Pro .....5......... l'roti
I snesení č.3 bl,|o schr,álcno.

5.

Smlouva

o

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

Z<lňcli sc

o

ve

.......0

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučníhozařízeni

určenéhok dodávce elektrické energie.
Starosta Seznámil zastUpitele se smIoUVou o sm|ouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízeníurčenéhok dodávce elektrické energie v Chroustově čp, 60,

Nál,rh usnescní:
Zasíupitelstvo obce souhlasí s uzayřením smlouv1, u pověřuje sloroslu obce, abJ:
zmíně n o u smlo

uv u

podeps ul.

Výsledek hlasor,ání: Pro .....5......... Proti
Llsnesení č. J b1,1o schr,álcno.

6.

...()..,..,...... .

Zdrželi se

. . . . . . .

()

, . . . . . . .

.

Projednání rozpočtovéhoopatření k rozpočtu 2016

Starosta obcc seznállljl přítonlné s nál rhenr rozpočtor óho opatřeni č. 3 a
scIrr,áleriého rozpočtu 201 ó, Rozpočtor,á opatřcní.jstlu přilohou zápisu.

.1

pro úpravu

Nál,rh usnesen í:
Zasíupitelsívtltlbce Chroustov schvaluje rozpočtovéopaíření č. 3 a 4 k rozpočtu 20l6.
VÝsledek hlasor,áni: Pro .....5......... Proti ...()............. Ztlrželi se .......0.........
[,]snescní č. 5 b1,|o schl,áleno.

v,í,še

7.

Diskuze

l}cz příspčrku

Přcdscdaiicí ukorlčil zasedirni zastu}ritclsl\ d r ]():5() hod.

Zápis b\l\\h()t()\cn dnc: l0.10.20l6

()\ ařo\

alclé;

Ir,-,1a

llakenorá.

lVlilan \iančura.
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Razitkir tlbcc:

par cl vančura.
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