Zápis č. 26
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 23.06.2010
Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina
Omluveni.: Bobková Jiřina, Dandová Radoslava, Kozáková Dana
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí starostka v 18,00 hod.
Program:
1. Úvod
2. Závěrečný účet a zpráva z kontroly hospodaření za rok 2009
3. Komunitní plánování
4. Schválení smlouvy o dodavatelském úvěru
5. Prodej pozemkové parcely č. 812
6. Žádost o přidělení obecního bytu
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

1. Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce a občany.
Ověřovateli zápisu: Monika Sedláčková, Jaroslav Šperling
Zapisovatel: Monika Svobodova
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
2. . Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2009 a závěrečný účet za rok
2009
Pí starostka předložila zastupitelstvu obce zprávu o výsledku kontroly hospodaření
obce za rok 2009.
Přezkoumání hospodaření Obce Ktová provedla na základě pověření vedoucího
odboru kontroly Libereckého kraje paní Bc Petra Řepíková.
Přezkoumání hospodaření Obce Ktová za rok 2009, provedeného dle ustanovení § 2
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad.
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
3. Komunitní plánování
Pí starostka předložila zastupitelstvu obce žádost o zapojení ke komutnímu plánování
sociálních služeb v regionu Turnov.
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením Obce Ktová ke komunitnímu plánování
sociálních služeb ve správním obvodu Turnova jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
Pro: 4
proti:0
zdržel se: 0

4. Smlouva o dodavatelském úvěru na komunikací v obci Ktová

Pí starostka informovala zastupitelstvo obce o zajištění dodavatelského úvěru na
rekonstrukci místní komunikace nad obecním úřadem p.p.č. 804/1 o výměře 344m2.
Bude sepsána smlouva o dodavatelském úvěru se Silnicemi Jičín na částku 579 000,00
Kč.
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje ručitelský závazek ve výši 579 000,00 Kč ve
prospěch Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, IČO: 259 88 417 pro potřeby
vzetí úvěru financování akce: Obnova místních komunikací III. ETAPA.
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
5. Prodej pozemkové p. p. č. 812 o výměře 382 m2
Majitel čp. 81, žádá zastupitelstvo obce o odkoupení cesty p.p.č. 812 o výměře 382
m2, která vede pouze k jeho nemovitosti, tato cesta je neudržovaná, na jaře a na
podzim je cesta rozblácená tak, že se stěží dostává autem do garáže. Prodej pozemku
bylo oznámeno Obecní vyhláškou, v termínu stanoveném vyhláškou nebyly
doručeny písemné připomínky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem p.p.č. 812 o výměře 382 m2 za cenu 7 640 ,Kč.
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
6. Žádost o přidělení bytu
Obecnímu úřadu byla doručena žádost přidělení bytu. V současné době není byt volný.
Zastupitelstvo obce bere žádost na vědomí.
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Zapsal: Monika Svobodová
ověřovatel č. 1: Monika Sedláčková
ověřovatel č. 2: Šperling Jaroslav

Usnesení č. 26
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ktová konaného v pondělí
dne 23. června. 2010 v 18:00 hod.
zastupitelstvo obce souhlasí:
- Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením Obce Ktová ke komunitnímu plánování
sociálních služeb ve správním obvodu Turnova jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
- s prodejem p.p.č. 812 o výměře 382 m2 za cenu 7 640 ,- Kč.
zastupitelstvo obce schvaluje:
- celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.
- schvaluje ručitelský závazek ve výši 579 000,00 Kč ve prospěch
Obecně
prospěšné
společnosti pro Český ráj, IČO: 259 88 417 pro potřeby vzetí úvěru financování akce:
Obnova místních komunikací III. ETAPA.

Marie Drašnarová
starostka obce

Zasedání bylo ukončeno ve 18:45 hod.

Vyvěšeno dne: 30.6.2010

Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce obce

