Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy
dne 11. 12. 2013

Zasedání zahájil starosta v 19,05 hod. Prohlásil, že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Byli přítomni 4 členové obecního zastupitelstva:
p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.
Omluven: p. V. Olmr a p. J. Kovář
Neomluven: p. T. Drahota
Starosta přečetl následující program:
1. kontrola minulého zápisu
2. seznámení zastupitelů se zprávou z dílčího přezkoumání
hospodaření obce
3. rozpočtové opatření č. 7
4. rozpočet na rok 2014
5. plán inventur na rok 2013
6. plán účetních odpisů 2014
7. SMS brána
8. závory na obecních komunikacích
9. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

1. Kontrola minulého zápisu
Zápis z jednání ze dne 25. 9. 2013 přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez
připomínek.

2. Seznámení zastupitelů se zprávou z dílčího přezkoumání
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013, při kterém nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

3. Rozpočtové opatření č. 7
p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.7
Zastupitelé schválili.
Pro

4

Proti

0

4. Rozpočet na rok 2014
p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet je vyrovnaný, byl schválen jednohlasně.

Pro

4

Proti

0

5. Plán inventur na rok 2013
O. Z. schválilo přílohu č. 3 ke směrnici č. 1/2011 pro inventarizaci
majetku a závazků – Plán inventur na rok 2013
Pro

4

Proti

0

6. Plán účetních odpisů na rok 2014
O. Z. schválilo plán účetních odpisů pro rok 2014
Pro

4

Proti

0

7. SMS brána
Vzhledem k nepřítomnosti občanů na veřejné schůzi budou informace
o SMS bráně doručeny do poštovních schránek

8. závory na obecních komunikacích
Z důvodu nepřítomnosti 3 členů OZ byl bod č. 8 odložen na příští
veřejné zasedání.
Pro

4

Proti

0

9. Různé
a) Opakovaná žádost p. Ondřeje Olmra o vyjádření k umístění
obytného rodinného domu na pozemku parc. č. 945/2 v k.ú. Masojedy
Jednání byl přítomen pan O.Olmr a jeho právní zástupce JUDr.
Kafka.
Na žádost majitele pozemku a žadatele p. O. Olmra je zapsáno toto
jednostranné prohlášení :
„Pozemek bude zastavěn 1 stavbou hlavní a 1 vedlejší (max 200 m2).
Pozemek 945/6 a 945/7 se dále nebude dělit.“
Prohlášení bylo učiněno bez nátlaku.
Jelikož p. O. Olmr byl přítomen se svým právním zástupcem, O. Z.
rozhodnutí k uvedené žádosti odkládá na dobu po poradě s právním
zástupcem obce.
Pro

4

Proti

0

b) Smlouva o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé
plněním závazku veřejné služby

O. Z. bylo informováno o tom, že starosta podepsal smlouvu s OAD
KOLÍN, s.r.o., o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty
vzniklé plněním závazku veřejné služby v systému PID za r. 2012.
c) Nykos, a.s. – Dodatek č. 1/2014
O. Z. projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.
Pro

4

Proti

0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 21,00 a
poděkoval všem za účast.

Zapsala 11. 12. 2013 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

