Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 29. 12. 2016, od 19:00 hodin

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostou obce Ing. Pavlem Vančurou („dále jako „předsedající“).
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Iveta Hakenová
Ilona Vančurová
Václav Nádvorník
Jaroslav Strýhal
Josef Hodoň
Milan Vančura
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jaroslava Strýhala a Václava Nádvorníka 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) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017
4) Projednání rozpočtového opatření k rozpočtu 2016
5) Dohody o provedení práce pro rok 2017 na údržbu veřejného osvětlení, kostelních hodin a úklid
sněhu
6) Diskuze

Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti ....0........... Zdrželi se ........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Rozpočet obce pro rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017, který byl zveřejněn na úřední
desce od 11.12.2016. Během doby zveřejnění nebyl přijat žádný návrh na úpravu.
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Na zasedání zastupitelstva byly podány tyto návrhy na navýšení výdajové části rozpočtu:
Změny proti návrhu rozpočtu
Rozpočtové příjmy
Paragraf
Název
0000
DAŇOVÉ PŘÍJMY bez ODPA

Rozdíl /Kč)
681 555,00

Rozpočtové výdaje
2212
2341
5512

Silnice
Vodní díla v zemědělské krajině
Požární ochrana “ dobrovolná část

516 000,00
530 000,00
250 000,00

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 v paragrafovém členění jako
schodkový. Celý schodek rozpočtu ve výši 1 275 078,-Kč bude hrazen z vlastních zdrojů
z přebytků minulých let
Výsledek hlasování: Pro .....7....... Proti .....0........... Zdrželi se ....0............
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Projednání rozpočtového opatření k rozpočtu 2016
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 6 pro úpravu schváleného
rozpočtu 2016. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 2016.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Dohody o provedení práce pro rok 2017 na údržbu veřejného osvětlení, kostelních
hodin a úklid sněhu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření dohod pro rok 2016 o provedení práce s panem
Jiřím Jirouškem (údržba osvětlení v Chroustově), panem Josefem Piroutkem (seřizování kostelních
hodin), paní Vladimírou Hodoňovou (údržba osvětlení ve Dvořištích), panem Rudolfem Ulrichem
(úklid sněhu) a paní Lenkou Králíčkovou (úklid sněhu).
Návrh usnesení:
zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření dohod o provedení práce jmenovitě s p. Jiřím Jirouškem
(údržba osvětlení v Chroustově) v částce Kč 1750,- hrubého/rok, s p. Josefem Piroutkem
(seřizování kostelních hodin) v částce Kč 900,- hrubého/rok, s pí Vladimírou Hodoňovou (údržba
osvětlení ve Dvořištích) v částce Kč 900,- hrubého/rok, panem Vladimírem Suchánkem (zajištění
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hudební produkce) v částce Kč 230, - hrubého/hodinu, panem Rudolfem Ulrichem (sečení trávy)
v částce Kč 118, - hrubého/hodinu, panem Rudolfem Ulrichem (úklid sněhu) v částce Kč 230, hrubého/hodinu
Výsledek hlasování: Pro .....7....... Proti .....0........... Zdrželi se ....0............
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2016

Zapisovatel:
,

Iveta Hakenová

Ověřovatelé:

Jaroslav Strýhal,
Václav Nádvorník,

Starosta:

Pavel Vančura,

Razítko obce:
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