
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy 
dne 14. 6. 2017 

 
 
 

Zasedání zahájil starosta v 19  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. Z. 
Semerád, p. J. Kovář,  sl. M. Šťastná  
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. schválení smlouvy o využití přeplatku (Okr. aut. doprava Kolín) 
3. rozpočtové opatření č. 2 
4. různé 

Místostarostka  p.K.Šťastná požádala o zařazení bodu č.5 
5. Směrnice č.1/2017 o poskytování informací dle zákona 
č.106/1999 Sb. 

                                                                                                      
 
   Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu zvlášť. 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni:  sl.M. Šťastná a p. Z. Semerád 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
      Zápis z jednání ze dne 15. 3. 2017  byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 
K upozornění pana Olmra na minulém veřejném zasedání (bod 7c) na 
vytékající vodu ze studny starosta sdělil, že za uplynulé 3 měsíce 
místo několikrát navštívil. Místo bylo suché a žádná voda nevytékala. 
 
 



2. Schválení smlouvy o využití přeplatku OAD Kolín 
 
   O. Z. schválilo smlouvu s OAD Kolín o využití přeplatku a pověřilo 
starostu jejím podpisem 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
 
3.Rozpočtové opatření č. 2 
 
    p. Jarkovská přečetla návrh Rozpočtového opatření č . 2, 
O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 2 bez připomínek 
   
  Pro  7   Proti  0 
 
 
4. Různé 
 
a) Linka bezpečí požádala obec Masojedy  o podporu ve výši 2000,- 

Kč na provoz bezplatné linky využívané dětmi a mladými lidmi. 
Zastupitelé po projednání schválili peněžní dar ve výši 2.000,- Kč 

 
Pro  4   Proti  3 

 
b)  Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na úpravu návsi u č.p. 9 
     od firmy Kovář – Přišimasy. Zastupitelé pověřují starostu     
     podpisem smlouvy. 
 
  Pro  7   Proti  0 
 
5.Směrnice č.1/2017 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 
Sb. 
 
Zastupitelé projednali návrh Směrnice č.1/2017 o poskytování 
informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů. 
 
  Pro  7   Proti  0 



 
 

 
   Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,30   
a poděkoval všem za účast. 
 
 
 
 
Zapsala 14. 6. 2017  Kristýna Šťastná 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  M. Šťastná 
           Z. Semerád 
 
  
 
Starosta: Josef Pazdera 
 
 


