
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy 
dne 14. 12. 2016 

 
 
Zasedání zahájil starosta v 19  hod. Prohlásil, že jednání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno. 
 
 
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva: 
p. J. Pazdera, p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. H. Kučerová,  p. Z. 

Semerád, sl. M. Šťastná a p. J. Kovář 
 

Starosta přečetl následující program: 
1. kontrola minulého zápisu 
2. rozpočtové opatření č. 5 
3. rozpočet na rok 2017 
4. plán inventur na rok 2016 
5. plán účetních odpisů 2017 
6. výstavba RD na parcele č. 945/6  a 945/7 
7. kupní smlouva k pozemku parc. č. 786/35 
8. výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce 
9. zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
10. různé 
 
Starosta J. Pazdera navrhl projednávat bod č. 2 – rozpočtové 

opatření č. 5 na konci jednání. 
 
  Pro  7   Proti  0 
                                                                                             
 
Zastupitelé upravený program schválili a rozhodli, že diskuse bude 

probíhat ke každému bodu zvlášť. 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: sl. M. Šťastná, p. Z. Semerád 
 
 

1. Kontrola minulého zápisu 
 



Zápis z jednání ze dne 9. 11. 2016 byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 

 
3. Rozpočet na rok 2017 

 
Byl předložen návrh rozpočtu. Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi 

příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let minulých. Závazným 
faktorem jsou paragrafy. 

 
  Pro  7   Proti  0 
 

4. Plán inventur na r. 2016 
 
O. Z. schválilo přílohu č. 2 ke směrnici č. 1/2011 pro inventarizaci 

majetku a závazků – Plán inventur na rok 2016. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 

5. Plán účetních odpisů 2017 
   
Byl schválen plán účetních odpisů na rok 2017.  
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 

6. Výstavba RD na parcele č. 945/6  a 945/7 
 
Zastupitelé projednali žádost manželů Jany a Ondřeje Olmrových o 

výstavbu dvou rodinných domů na parcele č. 945/6 a 945/7 v k.ú. 
Masojedy. V současné době katastrální čísla 945/6 a 945/7 uváděná na 
plánku nejsou na Katastrálním úřadě v Kolíně evidována. Jejich 
existence tímto vyplývá pouze z kopie plánku, který předložili 
manželé Olmrovi. Podle tohoto plánku se jedná o vyměřené pozemky 
na části parcely katastrální číslo 945/2, která je na katastrálním úřadě 
v Kolíně evidována jako orná půda. Zastupitelé obce s výstavbou 
rodinných domků nesouhlasí z důvodu, že se pozemek nachází mimo 
intravilán obce. 

 



   Pro výstavbu 1  Proti výstavbě 6 
 
 

7. Kupní smlouva k pozemku parc. č. 786/35 
 
Zastupitelé projednali žádost paní Lenky Olmrové, jednatelky 

firmy Sicar o  převod vlastnického práva Kupní smlouvou k pozemku 
parc. č. 786/35, zapsaného na LV č. 1208, Kat.území Masojedy 
z firmy Sicar na obec Masojedy. 

 
Zastupitelé nesouhlasí s navrženou kupní smlouvou a nemají zájem 

o koupi pozemku parc. č. 786/35 v kat. území Masojedy. 
 
 
    Pro nákup  0  Proti nákupu   7 
 
 

8. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Masojedy byly zjištěny 

následující chyby a nedostatky – porušeny dále uvedené předpisy: 
 
- Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů 

předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů 
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

Příloha 6 odst. 3 neboť: 
         rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné 

podobě,    
         než jak je schválil příslušný orgán územního celku. Obec      
    schválila rozpočet na rok 2016 jako schodkový, do výkazu 
    FIN 2-12 M byl však pořízen rozpočet jako vyrovnaný, schodek 
    ve výši 369.755,00 byl pořízen na par. 6409 pol. 5901 –  
    Nespecifikované rezervy chybně minusovou částkou, mělo být  
    zapojeno financování  - pol. 8115 
 



- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, § 3 odst. 1, neboť: 
Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově  
souvisí, vyúčtování pokladny je provádění měsíčně jedním 
souhrnným účetním dokladem. 

 
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání 

hospodaření obce a přijímají toto nápravné opatření: 
 
1. správce rozpočtu dohlédne na řádné zaúčtování rezervy 

v rozpočtu (oprava je součástí Rozpočtového opatření č. 5). 
 
2. Zastupitelé nařizují účetní obce, aby  pokladnu proúčtovala 

každý den, kdy je v pokladně pohyb. 
 
 

9. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
 

Zápisy výborů byly předloženy zastupitelům na začátku jednání. 
Zastupitelé berou na vědomí. 

 
2. Rozpočtové opatření č. 5 

 
p. A. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5. 

Zastupitelé s opatřením souhlasí. 
 
      Pro  7   Proti  0 
 

10. Různé 
 
a) Nykos – Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě 
O. Z. projednalo a schválilo dodatek č. 1/2017  ke Smlouvě na 

zabezpečení odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.     
 
 
  Pro  7   Proti  0 
 



 
 
Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,00   
a poděkoval všem za účast. 
 
 
 
 
Zapsala 14. 12. 2016  Kristýna Šťastná 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  M. Šťastná 
 
          p. Z. Semerád 
 
  
 
Starosta: Josef Pazdera 
 
 


