
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy 
dne 26. 2. 2014 

 
 
 
   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 st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml., 
p. V. Olmr,  p. J. Kovář a  p. T. Drahota  
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. rozpočtové opatření č. 1 
3. schválení inventury 
4. závory na obecních komunikacích 
5. různé 

                                                                                                                   
 
   Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu zvlášť. 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. J. Kovář a p. T. Drahota 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
   Zápis z jednání ze dne 11. 12.  2013  přečetla p. K. Šťastná. Bylo 
bez připomínek. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 

 



p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1. Zastupitelé 
schválili bez připomínek 
   Pro  7  Proti  0 
  

 
 
3. Schválení inventury 
 
p. Jarkovská přečetla Inventarizační zprávu.Inventární komise navrhla 
zastupitelstvu obce  vyřadit zastaralý a nepoužívaný majetek. Seznam 
je součástí Inventární zprávy.  Zastupitelstvo schválilo Inventarizační 
zprávu, souhlasí i s  vyřazením majetku.   
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
4. Závory na obecních komunikacích 
 
 Zastupitelé jednali o závoře na obecní panelové cestě  a dvou 
závorách v obecním lese. 
 Zastupitelé rozhodli, že závora na panelové cestě bude posunuta na 
konec cesty k rokli a cesta bude monitorována kamerovým systémem. 
 Závory v lese se budou i nadále zamykat (pořídí se nové zámky). 
V nutných případech bude možné zapůjčit klíč  u starosty. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
  
5. Různé 
 
a) opakovaná žádost p. Ondřeje Olmra o vyjádření k umístění 
obytného rodinného domu na pozemku parc. č. 945/2 v k.ú. Masojedy. 
 
Starosta dal hlasovat o povolení stavby obytného rodinného domu na 
pozemku parc. č. 945/2 v k. ú. Masojedy, pozemek se nachází mimo 
zastavěné území obce. 
 
  Pro povolení 3  Proti povolení   4 



 
O.Z. žádosti pana Ondřeje Olmra nevyhovělo 
 
p. Vladimír Olmr požádal o vysvětlení důvodu, proč O.Z. nesouhlasí. 
 
 
 
b) záměr na pronájem pozemků 
 
Zastupitelé vyhlašují Záměr na pronájem obecních pozemků – 
parcelní čísla: 
 646 (25.155m2), 649/4(1510m2), 762 (921m2), 763 (3.874m2),879/3 
(299m2),890/6 (378m2), 895 (2.162m2), 899 (8.039m2), 
945/10(1561m2) 967/3 (379m2), a 978/2 (653m2) –vše orná půda.  
Dále jsou předmětem nájmu pozemky 898 (342m2), 952/1(1.110m2), 
952/2 (4.931m2) , 952/7 (64m2), 960/2 (1668m2) a 966/2 (824m2) – 
vše ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemek 897 (496m2)- 
trvalý travnatý porost. 
Celková vým. pozemků je 54.366 m2.  
Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Masojedy a 
pronajímají se za účelem řádného užívání a to jako zemědělská orná 
půda užívaná k hospodaření. 
Zastupitelé s vyhlášením Záměru souhlasí. 
 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
 
c) žádost p. Haburaje a pí. Haburajové o povolení přístavby u domu 
č.p 15.  
 
Manželé Haburajovi žádají o povolení přístavby u domu č.p 15.  
Jedná se o stavbu nad stávající garáží.   
Zastupitelstvo s přístavbou  souhlasí. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 



 
d) Žádost o vyjádření souhlasu se zařazením správního území 
Masojedy do územní působnosti MAS Region Pošembeří na období 
roku 2014 – 2020 
 
   Zastupitelstvo obce Masojedy schvaluje zařazení svého správního 
území do územní působnosti MAS Region Pošembeří na období let 
2014-2020. 
 
  Pro  6   Proti  1 
 
 
e) Směrnice č. 1-2014 o schvalování účetní závěrky 
 
O.Z. schválilo Směrnici č. 1-2014 o schvalování účetní závěrky 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
f) RÚIAN - Veřejnoprávní smlouva s městem Český Brod 
 
O.Z. souhlasí s tím, aby obec Masojedy požádala město Český Brod o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu 
údajů do informačního systému územní identifikace adres a 
nemovitostí RÚIAN podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány ORP Český Brod 
namísto orgánů obce Masojedy. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
 
 
Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 22,30  a 
poděkoval všem za účast. 
 
 
 



 
Zapsala 26. 2. 2014  Kristýna Šťastná 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. J. Kovář  
 
          p. T. Drahota  
 
 
 
 
Starosta: Josef Pazdera 
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