
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 
17. 4. 2019 

 
 

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,  p. Z. 
Semerád, p. J. Kovář 
omluvena:  sl. Anna Jarkovská  
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. účetní závěrka za rok 2018 
3. závěrečný účet za rok 2018 (vč. zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce) 
4. nákup pozemků 869/13 (2498 m2), 869/18 (713 m2), 869/34  

(553 m2), 869/39 (175 m2) 
5. rozpočtové opatření č. 1 
6. uzavření DPP se zastupitelkou obce 
7. různé 
                                                                                                      

 
   Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu zvlášť. 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni:  p. Z. Semerád a p. H. Kučerová 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
      Zápis z jednání ze dne 27. 2. 2019 byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 
 
  
 



2. Účetní závěrka za rok 2018 
 
   
   p. Jarkovská předložila návrh  účetní závěrky. Po prostudování 
finančních a účetních výkazů  O. Z. schválilo účetní závěrku za rok 
2018   
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
3. Závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce 
 
 
   Byl projednán závěrečný účet za rok 2018 včetně přílohy č. 1 – 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem:  nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
Při dílčím přezkoumání byly zjištěny následující chyby a nedostatky – 
porušeny níže uvedené předpisy: 
Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 84 
odst. 2 písm. p), neboť: 
Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního 
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva, nebyly schváleny dohody o 
provedení práce uzavřené s členy zastupitelstva obce v roce 2018. 
DPP č. 2/2018 – příprava volební místnosti a DPP č. 6/2018 – upečení 
dortu na oslavy 100. výročí vzniku Republiky. 
Nenapraveno. 
Přijato systémové opatření k dodržování zákona, které však bude 
možno ověřit až při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 
 
Zastupitelé schválili závěrečný účet s výhradou a chyby a 

nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření obce 

napravují následujícím způsobem: 
Zastupitelé dodatečně schvalují dohody o provedení práce uzavřené 
s členy zastupitelstva v roce 2018 (DPP č. 2/2018 – příprava volební 
místnosti a DPP č. 6/2018 – upečení dortu na oslavy 100. výročí 
vzniku Republiky). 
 



  Pro  6   Proti  0    
 
 
 
 
4. Nákup pozemků 869/13 (2498 m2), 869/18 (713 m2), 869/34   
(553 m2), 869/39 (175 m2) 
 
   O. Z. projednalo nákup výše uvedených pozemků a pověřuje 
starostu k dalšímu jednání 
 
  
  Pro  6   Proti  0    
 
5. Rozpočtové opatření č. 1 
 
   Rozpočtové opatření č. 1 bude projednáno na dalším jednání 
zastupitelstva 
 
  Pro  6   Proti  0 
 
6. Uzavření DPP se zastupitelkou obce 
 
   Zastupitelé souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce na 
přípravu volební místnosti se zastupitelkou obce paní Alenou 
Jarkovskou. 
 
  Pro  6   Proti  0 
 
7. Různé 
 
a) prodej palivového dřeva z obecního lesa 
 
Od 1. 5. 2019 z důvodů kůrovcové kalamity zastupitelé stanovují cenu 
za palivové dřevo na minimálně 1.000,- Kč/m3 tvrdého a 800,- Kč/m3 
měkkého palivového dřeva. 



Občané hlášení k trvalému pobytu v obci Masojedy mohou dřevo 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 750,- Kč/m3 tvrdého a 650,- Kč/m3 
měkkého palivového dřeva. 
Zvýhodněný prodej je omezen na 20 m3 na číslo popisné s trvale 
hlášeným občanem. 
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit na obecním úřadě. 
 
b) žádost paní L.O. 
 
Paní L.O. požádala na osobní schůzce starostu o umístění dopravního 
zrcadla u výjezdu z místní komunikace na hlavní silnici u firmy Sicar. 
Zastupitelé projednali umístění zrcadla s majitelem pozemku, na 
kterém by mělo být zrcadlo umístěno. Majitel pozemku s umístěním 
nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že zastupitelé neshledali žádost 
opodstatněnou, nepovedou s majitelem pozemku další jednání. 
Zastupitelé žádost o umístění zrcadla zamítli.  
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
 
Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,45   
a poděkoval všem za účast. 
 
 
 
 
Zapsala 17. 4. 2019  Kristýna Šťastná 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Z. Semerád 
           H. Kučerová 
 
  
 
Starosta: Josef Pazdera 
 


