Zápis č. 10
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 29. 8. 2016
Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina
Omluveni: Luboš Šmiraus
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí. starostka v 17,00 hod.
Program:
1. Schválení programu
2. Ověřovatelé zápisu
3. Žádost o projednání návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky definující dobu
nočního klidu
4. Porovnání nabídek geodetických prací na vyměření lesů z důvodu těžby
5. Rozpočtová změna č. 2
6. Dar pro SDH Ktová – finanční příspěvek na oslavy 120. Výroční vzniku
7. Usnesení
8. Závěr
Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jiřina Bobková
1. Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu byly jmenování Jaromír Drašnar a Vladimír Kopecký
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pana Jaromíra
Drašnara a Vladimíra Kopeckého
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
2. Schválení programu
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 10. Veřejného zasedání zastupitelstva
obce.
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
3. Žádost o projednání návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky definující dobu
nočního klidu
Manželé Chlupovi vznesli žádost o projednání návrhu OZV definující dobu nočního
klidu. Vzhledem k tomu, že dne 1. října 2016 dojde v souvislosti s novelou zákona o
přestupcích (zákon č. 204/2015 Sb.) ke změně ustanovení § 47 odst. 3 zákona o přestupcích

− Dosavadní znění § 47 odst. 3 zákona o přestupcích s vyznačenou změnou: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“.
− Nové znění § 47 odst. 6 zákona o přestupcích: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“.
Dle nového nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16 je třeba výjimečné případy vymezit natolik
určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých
nocí v roce předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž
datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné.
Proto paní starostka navrhuje nevydávat žádnou ozv, která by dobu nočního klidu zkracoval,
pokud nevznikne návrh na konkrétní datum od kteréhokoliv z občanů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje vznik obecně závazné vyhlášky definující dobu
nočního klidu.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
4. Porovnání nabídek geodetických prací na vyměření lesů z důvodu těžby
Paní starostka informovala o potřebě nechat vyměřit obecní lesy, kvůli těžbě. Je třeba
vytěžit některé lesy a bez vyměření není možné zaručit, že nezasáhneme do cizích
pozemků. Byly poptány 3 společnosti, které se tímto zabývají a nejlevnější nabídku
podala firma Geodézie Hanzl Turnov. Paní starostka byla pověřena, aby zajistila
zaměření pozemků touto firmou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření pozemků firmou Geodezie Hanzl Turnov.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
5. Rozpočtová změna č. 2
Paní starostka předložila zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 2. Zastupitelstvo obce se
s rozpočtovou změnou seznámilo a schválilo. Rozpočtová změna č. 2 upravuje rozpočet
obce Ktová o 173.000 Kč na straně příjmů a o 173.000 Kč na straně výdajů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 173.000 Kč na
straně příjmů a 173.000 Kč na straně výdajů.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0

6. Dar pro SDH Ktová – finanční příspěvek na oslavy 120. Výroční vzniku
Paní starostka navrhuje dar ve výši 2.000 Kč pro SDH Ktová k pořádaným oslavám 120.
let vzniku SDH Ktová. Tyto finanční prostředky budou využity na loutkové divadlo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar pro SDH Ktová ve výši 2.000 Kč.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
Zapsal: Jiřina Bobková
ověřovatel č. 1:Jaromír Drašnar
ověřovatel č. 2: Vladimír Kopecký

