
Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce 
Masojedy dne 11. 11. 2015 

 
 
 
   Zasedání  zahájil starosta v 19,00 hod.  Prohlásil, že jednání 
zastupitelstva bylo řádně svoláno. 
 
 
   Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva: 
p. J. Pazdera, p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. H. Kučerová,  
p. J. Kovář,  p. Z. Semerád  
omluvena: sl. M. Šťastná 
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích  
3. obecně závazná vyhláška s městem Český Brod 
4. dodatek smlouvy – Nykos 
5. dílčí přezkoumání  hospodaření obce   
6. kupní smlouva              
                                                                                         

 
   Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu zvlášť. 
 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. H. Kučerová 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
      Zápis z jednání ze dne 16.9. 2015  byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 
 
 
2. poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 
 



USNESENÍ č. 2/2015 
Obec Masojedy souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem. 
Finanční příspěvek činí 32.150,- Kč. 
 
 
 
  Pro     6   Proti     0 
 
 
 
3. Obecně závazná vyhláška o spádovosti ZŠ 
 
   O. Z. souhlasí  s jednáním s městem Český Brod o řešení příjímání 
dětí z Masojed do ZŠ Český Brod. Souhlasí s navrhovaným způsobem 
– vytvořením Obecně závazné vyhlášky. 
 
         Pro  6   Proti  0 
 
 
4. dodatek smlouvy – Nykos 
 
   O. Z. schválilo dodatek č. 2 /2015 s firmou Nykos ke smlouvě na 
zabezpečení odpadového hospodářství 
 
 
         Pro  6   Proti  0 
 
5. dílčí přezkoumání hospodaření obce 
 
Pí. Jarkovská seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání 
hospodaření obce ze dne 12.10.2015. 
Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

  
6. kupní smlouva s obcí Doubravčice 
 



USNESENÍ č. 3/2015 
   Obec Masojedy dne 24. 6. 2015 projevila zájem na odkoupení částí 
pozemků parc. č. 152/5, 153/1, 153/2, 153/3 a 153/4 o výměře  cca 
500 m2  v k. ú. Doubravčice s cenou 300,- za m2. 
Geometrickým plánem vznikl pozemek parc. č. 153/5 o výměře 982 
m2. Tento pozemek byl vyměřen bez přítomnosti zástupce obce 
Masojedy v rozporu s původním záměrem. Z tohoto důvodu 
zastupitelstvo obce Masojedy s navrhovanou kupní smlouvou 
nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že zájem o pozemek o původní výměře 
cca 500 m2  trvá, zastupitelstvo pověřuje starostu dalším jednáním se 
zástupci obce Doubravčice. 
  
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
 
Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 21,20  a 
poděkoval všem za účast. 
 
 
 
Zapsala 11. 11. 2015  Kristýna Šťastná 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. A. Jarkovská 
 
          p. H. Kučerová 
 
  
 
Starosta: Josef Pazdera 
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