
 

 

Zápis č. 3 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 3. 2019 

Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina 
Omluveni: Kopecký Vladimír 
Hosté: viz. prezenční listina 
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila paní starostka v 17,00 hod. 
Program: 

1. Ověřovatelé zápisu 
2. Schválení programu  
3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 
4. Schválení TDI na akci: „I/35 Ktová odvodnění a chodník“ 
5. Schválení smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o 

vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací 
stavby „I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu“ 

6. Informace o záměru přípravy projektové dokumentace na chodník k ČD 
7. Informace o záměrech odkupu pozemků 566/4 a 568/2 
8. Podání spolčené žádosti Mikroregionu Český Ráj na zimní techniku 
9. Podání žádosti z POV Libereckého kraje na stavbu chodníku 
10. Podání žádosti z OPZ na dalšího zaměstnance do prodejny potravin 
11. Předání budovy školy 
12. VHS Turnov – schválení dodatku stanov 
13. Předložení projektové dokumentace na přestavbu budovy školy na domov pro 

seniory 
14. Předložení dokumentace na stavbu chodníku od OÚ k autobusovým zastávkám 

Ktová 
15. Informace o vývoji ve věci odkupu budovy na návsi naproti obchodu 
16. Informace o opravě cesty „na Žampach“ a k opravě cesty k č. p. 33 
17. Předložení nabídky na investování volných finančních prostředků 
18. Nábytek do obecní knihovny 
19. Informace o budově bývalé školy 
20. Revokace usnesení UZ č. 17/16/11 
21. Vnitřní organizační směrnice 
22. Prodej pozemku pod autobusovou čekárnou st. p. 156 
23. Usnesení  
24. Závěr  

Úvod 
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo  
je usnášeníschopné.  
Zapisovatel: Jiřina Bobková 
 

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Michal Dolanský, Jaroslav Šperling 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pana Michala 
Dolanského a pana Jaroslava Šperlinga. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 



 

 

 
2. Schválení programu 

Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o 
body: Rozpočtové opatření 3/2018, Revokace usnesení UZ č. 17/16/11, vnitřní 
organizační směrnice a prodej pozemku pod autobusovou čekárnou st. p. 156 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
včetně navržených změn. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 

3. Schválení rozpočtu na rok 2019 
Paní starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2019 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet na rok 2019.  
Pro: 6   proti: 0 zdržel se: 0 

 
4. Schválení TDI na akci: „I/35 Ktová odvodnění a chodník“ 

Paní starostka navrhuje sepsat smlouvu s panem Bittnerem, který vykonává stavební 
dozor na stavbu chodníku pro ŘSD. Nabízená cena za dozorování naší části chodníku 
včetně kolaudace je 20.000 Kč.   
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s panem 
Bittnerem za cenu 20.000 Kč vč. DPH.. 
Pro: 6   proti:   zdržel se: 0  
 

5. Schválení smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o 
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací 
stavby „I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu“ 
Paní starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na realizaci okružní křižovatky. 
Jedná se o doprovodné stavby a jejich převzetí do užívání po jejím dokončení.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o zajištění 
přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a 
povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „I/35 Ktová, odstranění 
úrovňového přejezdu“ 
Pro: 6   proti:   zdržel se: 0  

 
6. Informace o záměru přípravy projektové dokumentace na chodník k ČD 

Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl vyvěšen na úřední 
desce Obce Ktová. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektové dokumentace na chodník k ČD. 
Pro:6   proti:   zdržel se: 0  
 



 

 

7. Informace o záměrech odkupu pozemků 566/4 a 568/2 
V návaznosti na přípravu projektové dokumentace na výstavbu chodníku k ČD navrhuje 
paní starostka odkoupit výše uvedené pozemky. Jsou součástí výstavby chodníku. Tento 
odkup pozemků je již předjednán s jedním majitelem, druhý prozatím nereaguje. Návrh 
majitele ¾ pozemku 566/4 je za cenu 10.000 Kč.    
 
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje záměr odkupu pozemků 566/4 a 568/2. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 

8. Podání spolčené žádosti Mikroregionu Český Ráj na zimní techniku 
Paní starostka informuje zastupitelstvo o podání společné žádosti na nákup techniky 
pro mikroregion Český ráj. Technika bude k dispozici celému svazku obcí. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání společné žádosti na nákup techniky pro 
Mikroregion Český Ráj. 
Pro:6   proti:   zdržel se: 0  
 

9. Podání žádosti z POV Libereckého kraje na stavbu chodníku 
Paní starostka informovala, že podáme žádost na Liberecký kraj o dotaci na výstavbu 
chodníku. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z POV Libereckého kraje na stavbu  
chodníku. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  
 

10. Podání žádosti z OPZ na dalšího zaměstnance do prodejny potravin 
Paní starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na dalšího zaměstnance 
do prodejny potravin. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dalšího zaměstnance do  
prodejny potravin. 
Pro:5   proti:  0 zdržel se: 1  

 
11. Předání budovy školy 

Paní starostka informovala o tom, že byla zpět předána budova školy od insolvenčního 
správce. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předání budovy bývalé školy zpět obci.. 
 

12. VHS Turnov – schválení dodatku stanov 
Paní starostka předložila zastupitelstvu ke schválení dodatek stanov. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek stanov VHS Turnov. 
Pro:5   proti:  0 zdržel se: 1  
 



 

 

13. Předložení projektové dokumentace na přestavbu budovy školy na domov pro 
seniory 
Paní starostka Předložila zastupitelstvu projekt na přestavbu budovy školy na domov 
pro seniory. Pan Drašnar žádá promysle snížení stropu v přízemí a upozorňuje na 
odchylky u překladů v podkroví. Paní starostka projedná tyto možnosti úprav 
s projektantem..   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí projektovou dokumentaci na stavbu domu 
pro seniory.   

 
14. Schvalování rozpočtových změn na rok 2019  

Zastupitelstvo obce  pověřuje  starostku obce schvalováním rozpočtových změn na rok 2019 
do výše 400.000 Kč a dotací v celé výši. Starostka bude na nejbližším Veřejném jednání 
Obce Ktová o těchto změnách informovat Zastupitelstvo obce. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce schvalováním rozpočtových změn na 
rok 2019 do výše 400.000 Kč  a dotací v celé výši.   
Pro:6  proti:  0 zdržel se: 0 
 

15. Předložení dokumentace na stavbu chodníku od OÚ k autobusovým zastávkám 
Ktová 
Paní starostka předložila návrh na projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku 
k autobusovým zastávkám ve spodní části obce. Jedná se zatím pouze o návrh, který obsahuje 
také vjezdový ostrůvek do obce a přechody pro chodce. Tuto stavbu bude nutné řešit 
společně s ŘDS, protože by se jednalo o společnou stavbu, jako tomu bylo při výstavbě 
chodníku na Pyrám. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení prací na projektové dokumentaci na 
stavbu chodníku oe OÚ k autobusovým zastávkám ve Ktové. 
Pro:6  proti:   zdržel se: 0 

 
16. Informace o vývoji ve věci odkupu budovy na návsi naproti obchodu 

Dům naproti obchodu půjde do dražby. Bude se jednat o elektronickou aukci. Paní 
starostka navrhuje se aukce zúčastnit. Dům hyzdí obec a stejně se o okolí domu již 
staráme. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na elektronické aukci prodeje domu na návsi. 
Pro:6  proti:   zdržel se: 0 
 

17. Informace o opravě cesty „na Žampach“ a k opravě cesty k č. p. 33 
Paní starostka předložila zastupitelstvu návrh na opravu cesty k č. p. 33. Majitel 
nemovitosti uvádí, že cesta je nesjízdná a nemůže ji používat. Má problémy se dostat ke 
svému domu a čeká každým dnem přírůstek do rodiny. Žádá obec, aby mu cestu 
opravila. Paní starostka uvedla, že cena za materiál se bude pohybovat okolo 30.000 Kč 
a že by bylo vhodné, aby práci vykonal svépomocí.  



 

 

Zastupitelé nebyli touto myšlenkou nadšeni a jsou si vědomi, že jsou v obci také další 
cesty, které potřebují opravit. Byl tedy vznesený návrh, abychom zajistili rozpočet na 
opravu včetně práce a druhý rozpočet na opravu pouze za dopravu materiálu. Poté bylo 
dohodnuto, že se na začátku ledna ještě jednou sejdeme a ještě jednou věc 
prodiskutujeme, až budeme mít v ruce rozpočty.   
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prozatím opravu cesty k č. p. 33.   
Pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 

 
18. Nábytek do obecní knihovny 

Paní starostka navrhuje pořídit do knihovny nový nábytek. Pokud by došlo ke zrušení 
knihovny, nábytek by sloužil úřadu jako archiv. Odhadovaná cena nábytku je 55.000 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Ktová neschvaluje nákup nového nábytku do obecní 
knihovny. 
Pro:5   proti:  0 zdržel se: 1  
 
 

19. Informace o budově bývalé školy 
Na obecní úřad byla doručena žádost o dočasný pronájem k bydlení. Rodina ze Ktové 
bude přestavovat dům a chtěli by ve škole bydlet. Nájemné navrhuje paní starostka 
stanovit ve výši 1.000 Kč měsíčně s tím, že pokud nájemníci budovu vyklidí, bude jim 
nájemné odpuštěno. Pouze dojde k opsání stavů vodoměru a elektroměru a vše jim bude 
vyúčtováno dle skutečně spotřeby. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje dočasný pronájem budovy školy. 
Pro:6   proti:  0 zdržel se: 0  
  

 
20. Revokace usnesení UZ č. 17/16/11 

Paní starostka informovala o chybně schváleném usnesení č. 17/16/11. Žádá  
zastupitelstvo o revokaci tohoto usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo obce Ktová  
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši ½  
maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném  
znění. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 17/16/11.   
Pro:6  proti:   zdržel se: 0 
 
 

21. Vnitřní organizační směrnice 
Paní starostka předložila zastupitelstvu nový soubor vnitřních organizačních směrnic.   
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje soubor vnitřních organizačních směrnic.   
Pro:6  proti:   zdržel se: 0 
 



 

 

 
22. Prodej pozemku pod autobusovou čekárnou st. p. 156 

Paní starostka předložila žádost o prodej autobusové čekárny vč. pozemku. Bude zde 
probíhat výstavba okružní křižovatky a zároveň budou vystaveny nové autobusové 
zastávky.    
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pod autobusovou čekárnou st. p. 
156.   
Pro:6  proti:   zdržel se: 0 
 
 
 
 

 
Zapsal: Jiřina Bobková 
ověřovatel č. 1:Michal Dolanský 
ověřovatel č. 2: Vladimír Kopecký 


