Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy
dne 17. 12. 2014

Zasedání zahájil starosta v 19,10 hod. Prohlásil, že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p. J. Pazdera, p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. H. Kučerová,
sl. M. Šťastná a p. J. Kovář
Omluven: p. Z. Semerád

Starosta přečetl následující program:
1. kontrola minulého zápisu
2. jmenování členů finančního a kontrolního výboru
3. rozpočtové opatření č. 7
4. rozpočet na rok 2015
5. plán inventur na rok 2014
6. plán účetních odpisů 2015
7. vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
8. výběrové řízení na pronájem pozemků
9. různé
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 29. 10. 2014 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky.

2. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru
sl. M. Šťastná předložila návrh na členy kontrolního výboru
(P. Semerádová, A. Jarkovská)
Pro

6

Proti

0

p. Z. Semerád nebyl přítomen, proto s jeho návrhem bude O. Z.
seznámeno při příštím zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Rozpočtové opatření č.7 přečetla p. A. Jarkovská.
Dále OZ souhlasí, aby starosta obce schválil rozpočtové opatření č.8
s přesností na 1 Kč u přijatých daní.
Pro

6

Proti

0

4. Rozpočet na rok 2015
Návrh rozpočtu přečetla p. A. Jarkovská. Rozpočet je vyrovnaný,
závazným faktorem jsou paragrafy.
Pro

6

Proti

0

5. Plán inventur na rok 2014
O. Z. schválilo přílohu č. 2 ke směrnici č. 1/2011 pro inventarizaci
majetku a závazků – Plán inventur na rok 2014
Pro

6

6. Plán účetních odpisů 2015

Proti

0

Byl schválen plán účetních odpisů na rok 2015.
Pro

6

Proti

0

7. Obecně závazná vyhláška Obce Masojedy č. 1/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Masojedy
OZ navrhlo a odsouhlasilo vyhlášku č.1/2014

Pro

6

Proti

0

8. Výběrové řízení na pronájem pozemků
OZ odsouhlasilo Záměr na pronájem částí pozemku 869/15 předem
určeným zájemcům – majitelům chat stojících na uvedeném pozemku.
Nájemní smlouvy vypracuje JUDr.Marková
Pro

6

Proti

0

9. Různé
a) O.Z. ruší platnost přílohy č. 2 ke směrnici č. 1 pro oběh účetních
dokladů
Pro

6

b ) Usnesení č.2/2014
Nykos, a.s. – Dodatek č. 1/2015

Proti

0

O. Z. projednalo a schválilo dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.

Pro

6

Proti

0

c) Prodej palivového dřeva z obecního lesa
Od 1.1.2015 zastupitelé stanovují cenu za palivové dřevo na
minimálně 1.000,- Kč/m3.
Občané hlášení k trvalému pobytu v obci Masojedy mohou dřevo
zakoupit za zvýhodněnou cenu 650,- Kč/m3 měkkého dřeva, 750,-Kč/
m3 tvrdého palivového dřeva.
Zvýhodněný prodej je omezen na 15m3 na číslo popisné s trvale
hlášeným občanem.
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Pro

6

Proti

0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 21,30
a poděkoval všem za účast.

Zapsala 17. 12. 2014 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. A. Jarkovská
p. H. Kučerová

Starosta: Josef Pazdera

