
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 
15. 12. 2021 

 
 

Jednání zahájil starosta v 19,00  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. J. Kovář a p. Z. Semerád 
omluvena: sl. A. Jarkovská 
 
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. rozpočtové opatření č. 4 
3. rozpočet na rok 2022 
4. projednání smlouvy na směnu pozemku č. 163/9 v k. ú. 

Doubravčice 
5. plán inventur na rok 2021 
6. plán účetních odpisů 2022 
7. zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
8. schválení OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
9. schválení dodatku č. 1/2022 ke smlouvě s firmou Nykos a. s.   

   10. dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonů    
         přenesené působnosti ve věcech přestupků      
   11. návrh smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti 
   12. různé 
 
Starosta podal z organizačních důvodů návrh na změnu pořadí 
projednávaných bodů 

1. kontrola minulého zápisu 
2. rozpočet na rok 2022  
3. schválení OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 



4. projednání smlouvy na směnu pozemku č. 163/9 v k. ú. 
Doubravčice 

5. plán inventur na rok 2021 
6. plán účetních odpisů 2022 
7. zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
8. rozpočtové opatření č. 4 
9. schválení dodatku č. 1/2022 ke smlouvě s firmou Nykos a. s.   

   10. dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonů    
         přenesené působnosti ve věcech přestupků      
   11. návrh smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti 
   12. různé 
 
   Zastupitelé program a změnu pořadí projednávaných bodů schválili 
a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Z, Semerád, p. J. Kovář 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
      Zápis z jednání ze dne 24. 11. 2021 byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 
 
 
    
2.Rozpočet na rok 2022 
 
    Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je 
schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let 
minulých.  
 
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
 
 



3. Schválení OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
 
USNESENÍ č. 3/2021 
   Zastupitelé schválili USNESENÍM č. 3/2021 OZV č. 2/2021 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 
  Pro  6   Proti  0 
 

 
 
4. Projednání smlouvy na směnu pozemku č. 163/9 v k. ú. 
Doubravčice 
 
USNESENÍ č. 4/2021 
 
Zastupitelé obce se na základě Záměru na směnu pozemku č. 163/9 
v k.ú. Doubravčice za pozemek č. 683 v k.ú. Masojedy s doplatkem 
kupní ceny předem určenému zájemci M.J.  usnesli a souhlasí 
s návrhem Směnné smlouvy. 
Pověřují starostu podpisem. 
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
 
5. Plán inventur na rok 2021 
 
   O. Z. schválilo přílohu č. 2 ke směrnici č. 1/2011 pro inventarizaci 
majetku a závazků – Plán inventur na rok 2021. 
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
 
 
 
 



6. Plán účetních odpisů 2022 
 
   Zastupitelé schválili plán účetních odpisů na rok 2022.  
 
  Pro  6   Proti  0 
 
 
7. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
 
 Byly předloženy k nahlédnutí zápisy z jednání kontrolního a 
finančního výboru. Zastupitelé berou na vědomí. 
 
 
8. Rozpočtové opatření č. 4 
 
    p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 4    
O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 4  bez připomínek 
 
 
  Pro    6   Proti      0 
 
 
9. Schválení dodatku č. 1/2022 ke smlouvě s firmou Nykos a. s. 
    
   Zastupitelé schválili dodatek č. 1/2022  
 
  Pro  6    Proti  0 
 
 
10. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonů    
      přenesené působnosti ve věcech přestupků      
    
USNESENÍ č. 5/2021 
 
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Masojedy, 
uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 73/VS/2006, 
k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.  



Zastupitelé pověřují starostu podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
 
  Pro  6    Proti  0 
 
11. Návrh smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti 
 
USNESENÍ č. 6/2021 
 
Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem Smlouvy o zajišťování a 
financování dopravní obslužnosti Středočeským krajem zastoupeným 
na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 018-
08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a č. 015-10/2021/ZK  ze dne 25. 10. 
2021 organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje. 
 
  Pro  6    Proti  0 
 
12. Různé 
 
V tomto bodě nebylo nic k projednání. 

 
 

   Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 21,20 
hodin a poděkoval všem za účast.  
 
 
 
 
Zapsala 15. 12. 2021 Kristýna Šťastná 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Z. Semerád 
 
          J. Kovář   
 
 
Starosta: Josef Pazdera 


