zápis ze zasedání zastupitelstva obce chroustov
konaného dne 11.7. 20t6,od 19:30 hodin

1.

zaháiení zasedání zastupitelstva a schválení programu

bylo zahájeno v 19:30
ZaseďfuttZastupitelstva obce Chroustov (dáIetéŽjako ,,zastupitelwo')
jako ,,předsedající"),
hodin starostou obce Ing. Pavlem Vančurou (,,dále
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Václav Nádvorník
Milan Vančura
Iveta Hakenová
Jaroslav Strýhal
Josef Hodoň

UrčeníověřovateIů a zapisovatele
předsedající určil ověřovateli zápísuyáclavaNádvorníka a Milana vančuru a zapisovatelem
Ivetu Hakenovou
zasedánÍ:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následuiící program ustavujíclho
a schvólení
obcích),
zapisovatele
Ó
1) Ilrčeníověřovatelů zápisu í§ 9s'odst. 1 zókona

programu
'Z1
Ždaost o neinvestiční dotaci od obce Zidovice
3) Ntívrh na digitalizaci obecní kroniky
i1 S*lorro nu výstavbu chodníku, včetně dodatku
š1 ui,ruroré řízení na pracovnici obecního úřadu
6) Informace o svozu odpadu
7) Hasičskd zbrojnice, zadúníprojektu
8) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti....0........... Zdrželi se........0.."""
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Žádost o neinvestičnídotaci od obce Židovice

skládkY na
obec židovice podala žádost o neinvestičnídotacina spolufinancováníodstraněníČerné
Židovic. Celková Částka
parcelním čísle510 k.ú. Chroustov, kterou z převážné části vytvořili obČané
za odstraněnítéto skládky je 45.000,-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje neinvestiční_dotaci
přísp|vek na odstranění černésklódky ,ye .uýši Kč 15.000,_
poiepsat veřejnoprúvní smlouvu s obcí Zidovice,

pro obec Židovice jako
a uklódá starostovi obce

Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdňe|i se ....0............
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3.

Návrh na digitalizaci obecní kron!ky

Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou služeb Digitalizačníhocentra knihovny AV ČRna

digitalizaci obecní kroniky z roku ].888, celkem ].62 stran.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo soahlasí s digitalizací kroniky z roku 1888, celkem 162 stran.
Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdrželise....0............
Usnesení č.3 bylo schváleno.

4.

smlouva na v,ýstavbu chodníku, včetně dodatku

Starosta obce seznámil zastupitele s upravenou smlouvu, včetně dodatku č. 1, na výstavbu chodníku

v obci Chroustov s provádějícífirmou MATEX HK s.r.o.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo ukltidó starostovi podepsat smlouvu včetně dodatku.
Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdňeli se ....0............
Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.

Výběrové řízenína pracovnici obecního úřadu

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podáním výpovědi paníSuchánkové, zaměstnankyně oÚ
Chroustov. Starosta obce navrhuje vyhlásit výběrové řízenína kumulovanou funkci administrativní

pracovnice, ÚČetní a knihovnice. Přihlášky do výběrového řízeníje možné zasílat do 25.7.2o16 do
L2:O0.

6.

lnformace o svozu odpadu

Svoz odpadu od firmy Technické služby Nymburk převzala firma FCC (dříve A.S.A.).

7.

Hasičská zbrojnice , zadání proiektu

Je přislíbena dotace Kč 4.500.000,- na výstavbu nové hasičskézbrojnice v obci Chroustov. Podmínkou
dotaceje získat stavební povolení do konce roku 2016.

8.

Diskuze

Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:20 hod,

Zápis byl vyhotoven dne: 11.7.2016

Zapisovatel: IvetaHakenová,

ffirárarr*fui ) ,

ověřovatelé: VáclavNádvorník,

4lt'4n

MilanVančura, LÍ*---aú,/
Starosta:

Razítko obce:

Pavel Vančura,

q^&(

