Zápis č. 16
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 18. 12. 2017
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. Rozpočtová změna č. 3
4. Smlouva na pronájem pozemků 570 a 571
5. Přijetí daru od OPS Český ráj
6. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2018
7. Jubilanti, dětský den, Mikuláš 2018
8. Stav účtu k 30. 11. 2018
9. Mikroregion - rozpočet na rok 2018
10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu 2017
11. Rozpočtové provizorium na rok 2018
12. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise
13. Zpráva finanční a kontrolní komise
14. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření
15. Nákup kancelářského nábytku
16. Výše platu místostarostky obce Ktová.
17. Usnesení
18. Závěr
Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jiřina Bobková
1. Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu byly jmenování Jaromír Drašnar, Luboš Šmiraus
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pan Jaromír Drašnar
a Luboš Šmiraus.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
2. Schválení programu
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o
body: Nákup kancelářského nábytku a výše platu místostarostky obce Ktová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce
včetně navržených změn.
Pro:6
proti: 0
zdržel se: 0

3. Rozpočtová změna č. 3
Paní starostka navrhuje zastupitelstvu, aby byla pověřena schválením rozpočtové
změny č. 3. Bude třeba vytvořit ještě jednu rozpočtovou změnu na konci roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku ke schválení rozpočtové změny č. 3.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
4. Smlouva na pronájem pozemků 570 a 571
Na návrh zastupitele pana Kopeckého bude uzavřena smlouva o nájmu pozemků p. č.
570 a 571. Výše nájemného bude obvyklá v místě a bude ujednána s nájemcem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o nájmu
pozemků p. č. 570 a 571.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
5. Přijetí daru od OPS Český ráj
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj chce obci Ktová převést technické
zhodnocení nemovitosti. Jedná se o obnovu povrchu místní komunikace za obecním
úřadem, opravy propustků a 2 ks dopravního značení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod majetku.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
6. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2018
Paní starostka navrhuje prodloužit všechny nájemní smlouvy, které obec Ktová má
uzavřené s nájemci obecních bytů. Pronájem bude prodloužen do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2018.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
7. Jubilanti, dětský den, Mikuláš 2018
Pí starostka navrhuje, aby i v příštím roce byly zachovány dary jubilantům, dětem na
dětský den a Mikuláše.
Zastupitelstvo obce schvaluje dary pro jubilanty, na dětský den a Mikuláše.
Pro: 6
proti:
zdržel se: 0
8. Stav účtů ke dni 30. 11. 2017
Paní starostka informovala o stavech účtů ke dni 30. 11. 2017. Stavy účtů vypadají takto:
254539487/0300
165551193/0300
278676697/0300
3836465389/0800
940052714451/0710
Celkem

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavy účtů obce Ktová ke dni 30. 11. 2017.
9. Mikroregion - rozpočet na rok 2018
Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce Obce Ktová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu na rok 2018.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu 2017
Paní starostka předložila zprávu finanční komise Mikroregionu.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zprávu finanční komise Mikroregionu
za rok 2017.
11. Rozpočtové provizorium na rok 2018
Paní starostka informovala, že dokud není schválený rozpočet na rok 2018, musí se od
ledna 2018 postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové
provizorium je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
12. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise a plán inventur
Paní starostka informovala, že k 31. 12. 2017 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi a plán inventur na rok 2017.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0

13. Zpráva finanční a kontrolní komise za rok 2017
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje činnost finanční a kontrolní komise za rok 2017
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
14. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření
Dne 8. 11. 2017 jsme kvůli zavedení hospodářské činnosti (otevření obchodu) měli dílčí
kontrolu z krajského úřadu Libereckého kraje. Auditor kontroloval celkové hospodaření
obce Ktová včetně zmíněné hospodářské činnosti. Dále paní starostka předložila zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ktová za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Ktová za rok 2017.
15. Nákup kancelářského nábytku
Paní starostka žádá zastupitele o schválení koupě nového kancelářského nábytku do
kanceláře obecního úřadu. Rozeslala žádosti o nabídku na navržený nábytek a
předložila je zastupitelstvu. Zastupitelé namítají, abychom si nechali udělat ještě více
nabídek z důvodu vysoké PC ceny, která přesahuje 70.000 Kč. Bude tedy ještě
pokračovat poptávkové řízení. Zastupitelstvo tedy potřebnost uznávají, ale s aktuální
nabízenou cenou nesouhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje samotné pořízení kancelářského nábytku, ale na
dalším zasedání zastupitelstva budou předloženy další cenové nabídky.
Pro:6
proti:
zdržel se: 0
16. výše platu místostarostky obce Ktová
Z důvodu nových výší odměn pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstev obcí je
třeba znovu schválit výši odměny pro neuvolněnou místostarostku obce Ktová.
Starostka obce navrhuje, aby neuvolněné místostarostce byla poskytována měsíční
odměna ve výši ½ maximální částky dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a to
od 1. 1. 2018. Jako je tomu doposud od roku 2014.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ve výši ½ maximální možné výše dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Zapsal: Jiřina Bobková
ověřovatel č. 1:Jaromír Drašnar
ověřovatel č. 2: Luboš Šmiraus

