
 

 

Zápis č. 17 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 3. 2018 

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

1. Schválení programu  
2. Ověřovatelé zápisu 
3. Nákup cisterny od obce Karlovice 
4. Nákup kancelářského nábytku 
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 
6. Usnesení  
7. Závěr  

 
 
Úvod 

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

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byly jmenování Jana Boučková, Vladimír Kopecký 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu paní Jan Boučková a 
pan Vladimír Kopecký 
Pro: 7  proti:   zdržel se: 0 
 

2. Schválení programu 
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o 
bod: Žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu jednotky SDH 
Ktová.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
včetně navržené změny. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

3. Nákup cisterny od obce Karlovice 
Paní starostka informovala o možnosti koupit od obce Karlovice cisternu. Obec 
Karlovice kupuje novou a této v bezvadném stavu se chtějí zbavit. Po projednání 
s panem starostou z Karlovic, bychom mohli částku rozdělit do tří let, abychom příliš 
nezatížili rozpočet obce Ktová. Paní Boučková se dotazuje, zda je na nákup možné 
požádat o nějakou dotaci. Paní starostka odpověděla, že získání dotace je spíše nejisté, 



 

 

protože žádné grantové ani dotační programy nenabízejí peníze na použité cisterny. 
Mohli bychom zkusit požádat pouze o individuální dotace z Libereckého kraje a 
popřípadě nadace Agrofert, jak navrhl velitel hasičů pan Petr Hýbl. Další diskusi zahájil 
pan Šmiraus s dotazem, zda je to pro sbor nutné. Kolik v poslední době přibylo členů 
sboru a jak dlouho bude sbor schopen udržet zdravotně způsobilou výjezdovou 
jednotku. Pan Vrána odpověděl, že počet členů výjezdové jednotky je dostatečný a při 
výjezdech se vždy k odjezdu sejdou.  
Pan Šperling uvedl, že za dobu jeho pobývání v zastupitelstvu obce jako člena a 
předchozího období starostování máme již třetí automobil. A že není příliš ekonomické 
tak často měnit auta. A také se dotazoval, jak dlouho by toto nové auto popřípadě 
jednotce vydrželo. Pan Hýbl odpověděl, že už by to pro jednotku SDH Ktová bylo 
pravděpodobně poslední cisterna. 
Paní starostka uzavřela debatu tím, že má sjednanou scůzku s panem Hejtmanem 
Libereckého kraje Martinem Půtou a pokusí se sehnat peníze ještě z jiných zdrojů. 
Navrhuje odložit definitivní rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva obce Ktová. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce odkládá schválení nákupu cisterny od obce Karlovice na 
příští zasedání zastupitelstva obce.  
Pro: 7   proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 

4. Nákup kancelářského nábytku 
Paní starostka předložila další nabídky na pořízení kancelářského nábytku. Na minulém 
zasedání zastupitelstva byl nákup odložen s tím, že pořizovací cena je vysoká a bude 
pokračovat poptávání po levnější ceně. Ne horší kvalitě. Podařilo se sehnat nabídku za 
cenu 55.000 Kč vč. DPH. Za tuto cenu navrhuje paní starostka schválit pořízení 
kancelářského nábytku. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kancelářského nábytku.  
Pro: 7  proti:   zdržel se: 0 
 
 
 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 
Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2018, který byl řádně vyvěšen na 
elektronické i papírové úřední desce. Jedná se o rozpočet schodkový s tím, že rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z roku 2017.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový s tím, že 
rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků z roku 2017  
Pro:  7  proti:   zdržel se: 0  
 
 
 
 



 

 

6. Podání žádosti o dotaci na podporu jednotky SDH Ktová 
Paní starostka navrhuje podat žádost o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje na 
podporu jednotky SDH Ktová.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z dotačního fondu Libereckého kraje 
na podporu jednotky SDH Ktová.  
Pro:  7  proti:   zdržel se: 0  

 
 

Zapsal: Jiřina Bobková 
ověřovatel č. 1: Jana Boučková 
ověřovatel č. 2: Vladimír Kopecký 


