
 

 

Zápis č. 18 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 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. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2017 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
5. Počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 
6. Smlouva o spolupráci na koordinaci činností při realizaci akce „I/35 Ktová“ 
7. Oprava cesty na Dlouhou ves 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr  

 
 
Úvod 

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

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byly jmenovány Marie Drašnarová, Jana Boučková 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu paní Marii 
Drašnarovou a paní Janu Boučkovou. 
Pro: 7  proti:   zdržel se: 0 
 
 

2. Schválení programu 
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o 
body: Nákup mrazáků do prodejny potravin a Žádost o pronájem pozemku.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
včetně navržených změn. 
Pro:6   proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

3. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2017 
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy 
z přezkoumání hospodaření.   



 

 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová odsouhlasilo závěrečný účet včetně závěrečné zprávy 
 „s výhradou“. 
Pro: 7 proti:   zdržel se: 0 
 
 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
Zastupitelstvo Obce Ktová bylo seznámeno s  účetní závěrkou Obce Ktová za rok 2017. 
Podkladem ke schválení jim byla k dispozici Zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Ktová za rok 2017, Závěrečný účet za rok 2017 a roční výkazy za rok 
2017 (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha – bilance, Příloha a výkaz FIN).  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Ktová za rok 2017. 
Pro: 7  proti:  0  zdržel se: 0 
 

5. Počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 
Paní starostka navrhuje ponechat počet členů zastupitelstva pro období 2018-2022  
na 7 členech.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva pro období 2018-2022  
na 7 členech.  
Pro: 7   proti: 0 zdržel se: 0 
 

6. Smlouva o spolupráci na koordinaci činností při realizaci akce „I/35 Ktová“ 
Na výstavbě chodníku na Pyrám se budeme podílet společně s ŘSD ČR. Na tuto 
koordinaci je třeba uzavřít smlouvu o koordinaci činností. Tato smlouva byla 
předložena zastupitelstvu. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o koordinaci činností při realizaci akce 
„I/35 Ktová“ 
Pro: 7  proti:   zdržel se: 0 
 

7. Oprava cesty na Dlouhou ves 
Paní starostka informuje o opravě cesty na Dlouhou ves. Tato oprava proběhne dle 
volné kapacity zhotovitele. Někdy v letních měsících. Z důvodu velké vytíženosti 
zhotovitele nejsme schopni říct přesné datum. Dojde k opravě zbývající části cesty až 
k hlavní silnici.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu cesty na Dlouhou ves. 
Pro: 7  proti:   zdržel se: 0 
 
 
 
 



 

 

8. Nákup mrazáků pro prodejnu potravin 
Je nutné co nejdříve zakoupit mrazáky pro prodejnu potravin. Stávající mrazák, který 
jsme dostali zadarmo bohužel dosluhuje a z hlediska potravinářské inspekce je vhodné, 
aby byly mrazáky dva a bylo oddělené maso od ostatních potravin. Navrhuji zakoupit 
dva mrazáky značky liebherr za cenu 23.000 ks vč. DPH.  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mrazáků do prodejny. 
Pro:  7  proti:   zdržel se: 0  
 

9. Žádost o pronájem pozemku 
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o pronájem pozemku. Byl vyvěšen záměr na 
pronájem tohoto pozemku a nyní je třeba schválit pronájem pozemku. Jedná se o část 
pozemku u hasičárny, který nyní leží ladem, je neudržovaný a ničemu neslouží. Nájemní 
smlouvu navrhuje nájemce podepsat na 3 roky s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Cenu za 
pronájem navrhuji stanovit na 1000 Kč za rok. Dále navrhuji do smlouvy uvést, aby 
v případě vrácení pozemku byl uveden do původního stavu.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 503/20. 
Pro:  7  proti:   zdržel se: 0  
 

 
 

Zapsal: Jiřina Bobková 
ověřovatel č. 1:Marie Drašnarová 
ověřovatel č. 2: Jana Boučková 


