Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 30. 12. 2017 , od 19:00 hodin

7, Zahájeni zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Chroustov (dále téžjako ,,zastupitelstvo") by1o zahájeno v 19:00 hodin
stafostou obce Ing. Pavlem Vančurou (,,dále jako ,,předsedaj ící").
Přítomní Zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
václav Nádvorník
Jaroslav Strýhal
Josef Hodoň
Milan vančura

Určeníověřovatelůa za pisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jaroslava Stqýhala a Václava Nádvomíka a zapisovatelem Pavla
Vančuru.
2. Schválení programu:
Předsedajicí seznámil přitonrné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplněni. Předsedajíci dal hlasovat o návrhu
programu,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následující program ustavujícího x,asedání:
1) Určeníověřovaíelů xdpisu (§ 95 odst. l ztíkona o obcích) a zapisovaíele
2) Schválení programu
3) Projednání ndvrhu ro6počtu obce na rok 2018
4) Projednúní rozpočtového opatření k rozpočtu 2017
5) Seznámení s úpravou ro1počtu, přesun mezi položkami
6) Dohody o provedení práce pro rck 2018 na údržbuveřejného osvětlení, kostelních hodin a úklid
sněhu
7) Diskuze

Výsledek hlasování: Pro .....5.....,... Proti ....0........... Zdrželi se ,.....,.0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Rozpoěet obce pro rok 2018
Staíosta obce sezruimil přítomné s návrhem rozpoětu obce na rok 2018, ktery byl zveřejněn na uřední
desce od |2 .I2 .2017 . Během doby zveřej nění nebyl přij at žádný náwh na úprar,,rr.

Na zasedání zastupitelstva byly podany návrhy na navýšeníqfdajové i příjmové části rozpočtu,
které byly do rozpočtu zapracovány:
Návrh usnesení:

zastupitelstýo obce Chroustov schvaluje Rozpoěet obce na rok 2018 v paragrafovém ělenění jako
schodkový, Celý schodek rozpočtu ve rýši 5 878 818,-Kč bude hrazen z vlastních zdrojů
z přebytků minulých let a z investičníhoúvěruve výši 1 600 000,-Kč
Yýsledek hlasování: Pro .....5....... Proti ..,..0.......,... Zdrželi se ..,.0..,.........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Projednání rozpočtovéhoopatření k rozpočtu 2017
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 9 pro úpravu schváleného

rozpočú2017 . Rozpočtovéopatření

j

e

přílohou zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje ro6,počtové opatření č, 6 k rozpočtu 2016,

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............, Zdrželi se ..,,.,.0.......,.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Seznámení s úpravou řozpočtu, přesun mezi položkami
Starosta i:tformoval zastupitelstvo o úpravě rozpoětu

-

přesun mezi položkami.

6. Dohody o provedení práce pro rok 2018 na údržbuveřeiného osvětlení, kostelních

hodin a úklid sněhu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření dohod pro rok 2016 o provedeni práce s panem
Jiřím Jirouškem (údržbaosvětlení v Chroustově), panem Joseťem Piroutkem (seřizování kostelních
hodin), paní Vladimírou Hodoňovou (údržbaosvětlení ve Dvořištích), panem Rudolfem Ulrichem
(úklid sněhu) a paní Lenkou Králíčkovou (uklid sněhu).

Návrh usnesení:
z,astupitelstvo odsouhlasilo uzavření dohod o provedení prdce jmenovilě s p, Jiřím Jirouškem
(tidržba osvětlení v Chroustově) v čtístceKč 1750,- hrubého/rok, s p, Iosefem Piroutkem
(seři4,ovdní kostelních hotlin) v čtistce Kč 900,- hrubého/rok, s pí Wadimírou Eodoňovou (údržba
osvětlení ve Dvořštích) v částce Kč 900,- hrubého/rok, panem Wadimírem Suchdnkem (zajištění
hudební produkce) v ětístce Kč 230, - hrubého/ltodinu, panem Rudolfem Ulrichem (sečenítrávy)
v čústceKč 118, - hrubého/hodinu, panem Rudolfem Ulrichem (úklid sněhu) v čtistce Kč 230, hrubého/hodinu

Výsledek hlasování: Pro .....5..,..., Proti ...,.0,...,.,..., Zdrželri se .,..0............
Usnesení č. 4 bylo schváleno,

7, Diskuze
Bez příspěvku

Předsedajíci ukončil zasedání zastupitelstva ve 23:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dn€: 30.12.20l7
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 1,1.12.2017, od 19:00 hodin

L, Zahájeni zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Chroustov (dále téžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostou obce Ing. Pavlem Vančurou (,,dále jako ,,předsedající").
Přítomní zastupitelé:
lng. Pave1 Vančura
Josef Hodoň

václav Nádvomík
Milan vančura
Jaroslav Strýhal

Určeníověřovatelů a za pisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Milana Vančuru a Jaroslava Strýhala a zapisovatelem Ing. Pavla
Vančuru.
2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přitomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úředni
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následující program ustavujícího zasedúní:
I) Určeníověřovatelů zápisu (§ 95 odst. l zúkona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Pořízenípožárního vozidla
4) smlouva o úvěru na dofinancoýání staýbJ) požárnízbrojnice
5) Smlouva o zřízení běžného účtuu ČS
6)Uprava střednědobého výhlerlu hospodaření obce na roky 2018-2020
7)Projednání ndvrhu rczpočtu obce na rok 2017
8) Diskuze

Výsledek hlasování: Pro .....5.....,... Proti ....0........... Zdrželi se ,..,....0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno,

3. Pořízení požárního vozidla
starosta seznámi| Zastupitelstvo obce se záměrem převedení požárního Vozidla cAs 24-Liaz Lo1, od města
Městec Krá|ové pro požárníjednotku obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chroustov souhlasí s podáním žádosti na převedení poidrního vozidla CAS 24Liaz 101 měsíu Městec Králové.

Výsledek hlasováni: Pro .,.....5....... Proti .....0........... Zdržel.i se ,...0............
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

