Zápis č. 11
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 28. 11. 2016
Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina
Omluveni: Jana Boučková
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí. starostka v 17,00 hod.
Program:
1. Schválení programu
2. Ověřovatelé zápisu
3. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2017
4. Jubilanti, dětský den, Mikuláš 2017
5. Stav účtu k 30. 11. 2016
6. Mikroregion - rozpočet na rok 2017
7. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu 2015
8. Rozpočtové provizorium na rok 2017
9. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise
10. Zpráva finanční a kontrolní komise
11. Mikroregion – zpráva revizní komise za rok 2016
12. Rozpočtová změna č. 3
13. Rozpočtová změna č. 4
14. Závěr
Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jiřina Bobková
1. Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu byly jmenování Luboš Šmiraus, Marie Drašnarová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pana Luboše
Šmirause
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
2. Schválení programu
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o
body: rozpočtová změna č. 3 a rozpočtová změna č. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce
včetně navržených změn.
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0

3. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2017
Paní starostka navrhuje prodloužit všechny nájemní smlouvy, které obec Ktová má
uzavřené s nájemci obecních bytů. Pronájem bude prodloužen do 31. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce navrhuje, aby prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 62, bylo
podmíněno přihlášením k trvalému pobytu. Dále bylo navrženo, aby nájemce pozemku
„u hasičárny“, byl povinen platit nájemné dle podnájemní smlouvy ve výši 5.000 Kč.
Toto nájemné nebylo vybíráno z důvodu údržby louky a případné posekání kdykoliv,
když bude některé ze sdružení nebo přímo Obec Ktová pořádat jakékoliv akce. To se
ovšem neděje a každý si louku n svou akci musí připravit sám. Proto se zastupitelstvo
obce rozhodlo, že bude nájemné znovu vybíráno. V případě, že nájemce nebude
souhlasit, bude mu smlouva vypovězena a pozemek nabídnut jinému zájemci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv s těmito
podmínkami: v č. p. 62 bude nájemce přihlášek k trvalému pobytu a nájemné
z pozemků 503/1, 503/12, 503/15, 503/16, 503/18 a 503/19 bude vybíráno ve
výši 5.000 Kč za rok.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
4. Jubilanti, dětský den, Mikuláš 2017
Pí starostka navrhuje, aby i v příštím roce byly zachovány dary jubilantům, dětem na
dětský den a Mikuláše.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dary pro jubilanty, na dětský den a Mikuláše.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
5. Stav účtů k 30. 10. 2016
Paní starostka předložila zastupitelstvu stavy jednotlivých účtů Obce Ktová a jejich
stavy k 30. 10. 2016.
ČNB
244.426,03
ČSOB
1.041.679,28
ČSOB – spořící
226.179,20
ČS
37.813,82
--------------------1.550.098,82
U České spořitelny čerpáme úvěr na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního
rozhlasu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí stavů účtu.

6. Mikroregion – rozpočet na rok 2017
Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce Obce Ktová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2017.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
7. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu za rok 2016
Paní starostka předložila zprávu finanční komise Mikroregionu.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zprávu finanční komise Mikroregionu
za rok 2016.
8. Rozpočtové provizorium na rok 2017
Paní starostka informovala, že dokud není schválený rozpočet na rok 2017, musí se od
ledna 2017 postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové
provizorium je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
9. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise a plán inventur
Paní starostka informovala, že k 31. 12. 2016 je potřeba provést inventarizace majetku.
Pro tyto potřeby jmenuje tuto inventarizační komisi:
Hasičárna: Jaroslav Šperling, Petr Hýbl, František Várna
Kancelář, obchod: Jana Boučková, Jiřina Bobková, Libuše Vedralová
Pozemky: Jaromír Drašnar, Vladimír Kopecký, Luboš Šmiraus
Hlavní inventarizační komise: Marie Drašnarová, Vladimír Kopecký, Jaroslav Šperling
Dále je přílohou tohoto zápisu plán inventur.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi a plán inventur na rok 2016.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
10. Zpráva finanční a kontrolní komise za rok 2016
Paní starostka informovala o činnosti finanční a kontrolní komise. Finanční komise se
sešla dvakrát a kontrolní komise jednou. Z obou kontrol byly vypracovány zprávy a
nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce schvaluje činnost finanční a kontrolní komise za rok 2016
Pro:6
proti:
zdržel se: 0

11. Rozpočtová změna č. 3
Paní účetní předložila zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 3 s těmito částkami:
Kč 22.000,-- na straně příjmů, Kč 40.000,-- na straně výdajů, Kč 18.000,-- financování.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu s těmito částkami: Kč 22.000,-na straně příjmů, Kč 40.000,-- na straně výdajů, Kč 18.000,-- financování.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
12. Rozpočtová změna č. 4
Paní starostka navrhuje zastupitelstvu, aby byla pověřena schválením případné
rozpočtové změny č. 4. Pokud bude třeba vytvořit ještě jednu rozpočtovou změnu na
konci roku.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku ke schválení případné rozpočtové změny
č.4.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
13. Diskuse
K 30. 11. 2016 končí v obecní prodejně vietnamec z Rovenska pod Troskami. Prodejna
bude tedy opět prázdná. Stále přemýšlím, co s nevyužitou prodejnou. Opravdu mě tato
situace dost trápí, a proto navrhuji, abychom se zamysleli nad otevření obecní prodejny.
Bude to dost složité, ale zajímá mě názor všech zastupitelů. Pan Šmiraus navrhuje
vytvořit dotazníky a roznést po obci. Paní starostka slíbila vypracování dotazníku, dle
dohody.

Zapsal: Jiřina Bobková
ověřovatel č. 1:Jaromír Drašnar
ověřovatel č. 2: Vladimír Kopecký

