
 

 

Zápis č. 6 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 12. 2019 

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

1. Schválení programu  
2. Ověřovatelé zápisu 
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
4. Stav účtů k 30. 11. 2019 
5. Mikroregion - rozpočet na rok 2020 
6. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu 2019 
7. Rozpočtové provizorium na rok 2020 
8. Inventarizace majetku 2019 – jmenování inventarizační komise 
9. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 
10. Usnesení  
11. Závěr  

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

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byly jmenování Jaroslav Šperling, Jana Boučková 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pana Jaroslava 
Šperlinga a paní Jany Boučkové. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0 
 

2. Schválení programu 
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o 
body: prodloužení nájemních smluv, určený zastupitel pro jednání ve věci územního 
plánování, zkrácení doby nočního klidu z 31. 2. 2019 na 1. 1. 2020. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
včetně navržených změn. 
Pro:7   proti: 0  zdržel se: 0 
 

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
Paní starostka předložila návrh vyhlášky z pobytu. Touto vyhláškou se zrušuje obecně 
závazné vyhlášky č 1/2013 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Výši  
poplatku navrhuje nastavit na 20 Kč 
 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 
Pro: 4   proti: 3 zdržel se: 0 
 

4. Stav účtů k 30. 11. 2019  
Paní starostka informovala zastupitelstvo obce o hospodaření obce k 30. 11. 2019.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav účtů obce Ktová k 30. 11. 2019. 
 

5. Mikroregion Český ráj - rozpočet na rok 2020 
Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet byl vyvěšen na úřední 
desce Obce Ktová. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2020. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  
 

6. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj 
Paní starostka předložila zprávu finanční komise Mikroregionu. Dále byly předloženy 
protokol o výsledku kontroly u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2019 
a  zápis ze schůze revizní skupiny. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí výsledky kontrol Mikroregionu za rok 
2019. 
 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2020 
Paní starostka informovala, že dokud není schválený rozpočet na rok 2020, musí se od 
ledna 2020 postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové 
provizorium je přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  
 

8. Inventarizace majetku 2019 – jmenování inventarizační komise a plán inventur 
Paní starostka informovala, že k 31. 12. 2019 je potřeba provést inventarizace majetku. 
Pro tyto potřeby jmenuje tuto inventarizační komisi: 
 
Hasičárna: Jaroslav Šperling, Jan Kopecký, František Várna 
Kancelář, obchod: Jana Boučková, Jiřina Bobková, Libuše Vedralová 
Pozemky: Jaromír Drašnar, Vladimír Kopecký, Michal Dolanský 
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 2019. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  



 

 

 
9. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 

Dne 10. 10. 2019 jsme 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 
2019. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Ktová za rok 2019. 
 

10. Projednání změny Územního plánu obce Ktová 
Paní starostka předložila zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního plánu Ktová. 
Součástí zprávy je návrh na pořízení změny územního plánu.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje pořízení  změny územního plánu dle zprávy o 
uplatňování Územního plánu Ktová 
Pro:7  proti:   zdržel se: 0 
 

11. Zpráva finanční a kontrolní komise za rok 2018 
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 2019. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  
 

12. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2019 
Paní starostka navrhuje prodloužit všechny nájemní smlouvy, které obec Ktová má 
uzavřené s nájemci obecních bytů. Pronájem bude prodloužen do 31. 12. 2020.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2020. 
Pro: 7   proti:   zdržel se: 0  
 

13. Určení zastupitele k jednání ve věci územního plánování obce Ktová do konce 
volebního období 
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 starostku obce Bc. Jiřinu Bobkovou určeným  
zastupitelem k jednání ve věci územního plánování obce Ktová do konce  
volebního období. 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  
 



 

 

14. Zkrácení doby nočního klidu z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 
Zastupitelstvo obce navrhuje, abychom na Silvestra zkrátili dobu nočního klidu, kdy 
bude noční klid od 02:00 do 6:00. 
 
Návrh usnesení: 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje zkrácení doby nočního klidu z 31. 12. 2019  
na 1. 1. 2020 
Pro:7   proti:   zdržel se: 0  

 
 
 
Zapsal: Jiřina Bobková 
ověřovatel č. 1:Jaroslav Šperling 
ověřovatel č. 2: Jana Boučková 


