
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 
23. 3. 2022 

 
 

Jednání 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. J. 
Kovář a  p. Z. Semerád 
Omluvena: sl. A. Jarkovská 
 
 
Starosta přečetl následující program: 

1. kontrola minulého zápisu 
2. svazková škola 
3. schválení výsledků výběrového řízení 
4. rozpočtové opatření č. 1 
5. různé                                   

 
p. A. Jarkovská požádala o zařazení dalšího bodu do programu: 
    
     Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/2004 o způsobu vedení pokladny a 
provádění pokladních operací 
 
  Pro 6   Proti  0 
      
   Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu zvlášť. 
 
   Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. H. Kučerová a p. J. Kovář 
 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
      Zápis z jednání ze dne 2. 2. 2022 byl ověřovateli ověřen a při 
zasedání vyložen k nahlédnutí. Nebyly proti němu podány námitky. 



 
 
2. Svazková škola 
USNESENÍ č. 2/2022 
 
   Zastupitelstvo obce Masojedy deklaruje svůj zájem zajistit povinnou 
školní docházku dětí, které mají místo trvalého pobytu na území obce, 
ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Český Brod – 
Doubravčice. Zároveň pověřuje starostu obce jednáním s tímto 
svazkem o podmínkách spolufinancování výstavby nové svazkové 
základní školy. 
 
 
  Pro    6   Proti      0 
 
    
 
3. Schválení výsledků výběrového řízení 
 
Starosta upozornil, že je v možném středu zájmů; hlasování se 

zúčastní. 

 
Vítězem výběrového řízení na propachtování obecního pozemku p. č. 
683 se stává jediný zájemce pan Josef Pazdera ml. 
  
   Zastupitelé schvalují výsledek výběrového řízení na pronájem 
pozemku p. č. 683 a pověřují starostu podpisem pachtovní smlouvy. 
 
 
  Pro  6  Proti  0 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 1 

 
    p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1    
O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 1  bez připomínek 
 
 



 
  Pro  6  Proti  0 
 
 
5. Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/2004 o způsobu vedení pokladny a         
provádění pokladních operací 
 
   O. Z. schválilo přílohu č. 1 ke směrnici č. 2/2004 o způsobu vedení 
pokladny a  provádění pokladních operací 
 
 
  Pro 6   Proti  0 
 
6. různé 
 
a) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s. 
 
  Pro 0   Proti  6 
 
 
Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 20,15   
a poděkoval všem za účast.  
 
 
Zapsala 23. 3. 2022 Kristýna Šťastná 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. H. Kučerová 
 
          p. J. Kovář 
 
 
 
Starosta: Josef Pazdera 


