
 

 

Zápis č. 4 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 10. 6. 2019 

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

1. Ověřovatelé zápisu 
2. Schválení programu  
3. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2018 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 
5. Poskytnutí účelového daru Mikroregionu Český Ráj 
6. Poskytnutí daru pro SDH Ktová 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 
9. Seznámení se schválenou účetní závěrkou Mikroregionu ČR k 31. 12. 2018 
10. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu ČR za rok 2018 
11. Vyhodnocení územního plánu + zadání změn do územního plánu 
12. Usnesení  
13. Závěr  

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

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byly jmenování Drašnarová Marie a Drašnar Jaromír 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu paní Marie 
Drašnarová a pan Jaromír Drašnar 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Schválení programu 
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o 
body: Rozpočtové opatření 2/2019, Seznámení se schválenou účetní závěrkou 
Mikroregionu ČR k 31. 12. 2018, Schválení závěrečného účtu Mikroregionu ČR za rok 
2018, Vyhodnocení územního plánu + zadání změn do územního plánu 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
včetně navržených změn. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
 
 



 

 

3. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2018 
Paní starostka předložila zastupitelstvu závěrečný účet obce Ktová za rok 2018 včetně 
zprávy z přezkoumání hospodaření. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová schvfaluje závěrečný účet včetně závěrečné zprávy za 
rok 2018 „bez výhrad“. 
Pro: 6   proti: 0 zdržel se: 0 

 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

Zastupitelstvo Obce Ktová bylo seznámeno s  účetní závěrkou Obce Ktová za rok 2018. 
Podkladem ke schválení jim byla k dispozici Zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Ktová za rok 2018, Závěrečný účet za rok 2018 a roční výkazy za rok 
2018 (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha – bilance, Příloha a výkaz FIN).  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Ktová za rok 2018. 
Pro: 6   proti:   zdržel se: 0  
 

5. Poskytnutí účelového daru Mikroregionu Český Ráj 
Paní starostka předložila zastupitelstvu Žádost o poskytnutí účelového daru pro 
Mikroregion ČR. Účelem daru je pokrytí nákladů na zajištění provozu, koordinace a 
propagace cyklobusů v Českém ráji.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy pro 
Mikroregion Český ráj. 
Pro: 6   proti:   zdržel se: 0  

 
6. Poskytnutí daru pro SDH Ktová 

Paní starostka předložila návrh na poskytnutí daru pro SDH Ktová ve výši 2.000 Kč.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy pro SDH 
Ktová.  
Pro:6   proti:   zdržel se: 0  
 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Paní starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 33.000 
Kč na straně příjmů i na straně výdajů.. Zastupelstvo obce je bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 
Paní starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2/2019 ve výši 4.000 Kč 
na straně příjmů i na straně výdajů. Zastupelstvo obce je bere na vědomí. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2019. 



 

 

9. Seznámení se schválenou účetní závěrkou Mikroregionu ČR k 31. 12. 2018 
Paní starostka předložila schválenou účetní závěrkou Mikroregionu ČR k 31. 12. 2018 
 
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí účetní závěrku Mikroregionu ČR za rok 
2018. 
 

10. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu ČR za rok 2018 
Paní starostka předložila zastupitelstvu závěrečný účet Mikroregionu ČR za rok 2018. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Mikroregionu ČR za rok 2018. 
Pro:6   proti:   zdržel se: 0  
 

11. Vyhodnocení územního plánu + zadání změn do územního plánu 
Paní starostka informovala, že je potřeba zažádat o vyhodnocení stávajícího územního 
plánu a zahájit práci na změně. Změny jsou vyvolány jak ze strany obce Ktová, tak ze 
strany soukromých vlastníků, kteří žádají změny na svých pozemcích. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zahájením vyhodnocení a následné 
změn územního plánu dle požadavků. 
Pro:6   proti:   zdržel se: 0  
 

12. Diskuse 
Pan Kopecký informoval, že v obecní cestě jsou napíchané vyměřovací kolíky a zda 
nevíme kdo je tam umístil. Bohužel nikdo z přítomných nebyl o ničem informován. Paní 
starostka přislíbila, že zjistí, kdo je tam nechal osadit. 
 
Pan Drašnar otevřel diskusi nad stavbou chodníku. Dotazoval se, jak to bude 
s odvodněním v místě propustku přes silnici I/35. Dle projektu je místo řešeno 
způsobem, který navrhuje změnit. Po telefonátu s projektantem bylo dohodnuto, že se 
pokusíme vtokové a výtokové otvory umístit do jedné výšky, aby se voda, přítékající 
z Pyrámu, rovnoměrně rozprostřela do potoka a na „hrubou“ louku. Dále bude 
upřesněno s projektantem.  
Další dotaz byl na vjezd na louku v místě sjezdu. Je tam velký příkop, který by bylo 
vhodné upravit tak, aby mohla na louku vjet technika, která louku obhospodařuje. Bylo 
y také vhodné dohodnout s nájemcem, aby používal pro těžkou techniku jiný vjezd na 
pole, aby nedošlo k poškození obrubníků. Vše bude individuálně řešeno se stavbou, 
která přislíbila spolupráci. 
 

 
Zapsal: Jiřina Bobková 
ověřovatel č. 1:Marie Drašnarová 
ověřovatel č. 2: Jaromír Drašnar 


