Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy
dne 18. 3. 2015

Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod. Prohlásil, že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 7 členů obecního zastupitelstva:
p. J. Pazdera, p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. H. Kučerová,
p. J. Kovář, p. Z. Semerád a sl. M. Šťastná
Starosta přečetl následující program:
1. kontrola minulého zápisu
2. jmenování členů finančního výboru
3. schválení inventur za rok 2014
4. závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
5. účetní závěrka za rok 2014
6. rozpočtové opatření č. 1
7. dotace na komunikaci v Bušinci
8. schválení výsledku výběrového řízení na pronájem části
obecního pozemku 869/15
9. příloha č. 2 ke směrnici č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
10.
různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Semerád Z. a sl. Šťastná Marie

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 25. 2. 2015 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky.

2. Jmenování členů finančního výboru
p. Z. Semerád předložil návrh na členy finančního výboru
(J. Pazdera nejml., Jiří Pazdera)
Pro

7

Proti

0

3. Schválení inventur za rok 2014
Sl. M.Šťastná přečetla Inventarizační zprávu. Inventura provedena ke
dni 31.12.2014. Zastupitelstvo Inventarizační zprávu schválilo.
Pro

7

Proti

0

4. Závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce

Byl projednán závěrečný účet za rok 2014 včetně přílohy č. 1 –
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Obecní zastupitelstvo schvaluje bez výhrad.
Pro

7

Proti

0

5. Účetní závěrka za rok 2014
Po prostudování finančních a účetních výkazů O. Z. schválilo účetní
závěrku za rok 2014.

Pro

7

Proti

0

6. Rozpočtové opatření č.1
p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č . 1
O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 1 bez připomínek

Pro

7

Proti

0

7. Dotace na komunikaci v Bušinci
Zastupitelstvo oznamuje všem občanům, že obec Masojedy získala
dotaci z Fondu solidarity EU na rekonstrukci komunikace a koryta
toku po povodních v červnu 2013 ve výši 2.608.939,75 Kč.

8. Schválení výsledku výběrového řízení na pronájem části obecního
pozemku 869/15

OZ odsouhlasilo pronájem částí pozemku 869/15 předem určeným
zájemcům – majitelům chat stojících na uvedených pozemcích, kteří
se přihlásili do výběrového řízení. OZ pověřuje starostu a
místostarostku obce podpisem smluv s majiteli chat.
Pro

7

Proti

0

9. Příloha č.2 ke směrnici č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zastupitelé obce odsouhlasili přílohu č.2 ke směrnici č. 2/2013 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pro

7

Proti

0

10.Různé

a) zastupitelé neschválili věcné břemeno IV-12-6008277Masojedy, č.p. 5-kabel NN z důvodu, že č.p. 5 v katastru obce
Masojedy již neexistuje. Smlouvu zastupitelstvo vrací.
Pro

7

Proti

0

b) zastupitelé schvalují podat žádost na odkoupení části pozemků
153/1, 153/2, 153/3, 152/5 a celý pozemek 153/4 o výměře cca 3600
m2 (bude vyměřeno) od obce Doubravčice. O. Z. jednáním pověřuje
starostu.
Pro

7

Proti

0

c) O. Z. odsouhlasilo, že osoba oprávněná provádět úkony ve
správním řízení ve věci povolování kácení stromů je starosta Josef
Pazdera.
Pro

7

Proti

0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,15 a
poděkoval všem za účast.

Zapsala 18. 3. 2015 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. Semerád Zd.
sl. Šťastná M.

Starosta: Josef Pazdera

