Zápis č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2018
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. Aktualizace poplatků za svoz komunálního odpadu
4. Nájemní smlouvy obecních bytů a majetku na rok 2019
5. Stav účtu k 30. 11. 2018
6. Mikroregion - rozpočet na rok 2019
7. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu 2018
8. Rozpočtové provizorium na rok 2019
9. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise
10. Zpráva finanční a kontrolní komise
11. Organizační záležitosti SDH Ktová
12. Koncept pokračování chodníku
13. Koncept dětského hřiště
14. Schvalování rozpočtových zněm
15. Rozpočtové opatření 2/2018
16. Střednědobý výhled rozpočtu
17. Oprava cesty k č. p. 33
18. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření roku 2018
19. Zpracovávání projektu na budovu školy – dům pro seniory
20. Webové stránky obce
21. Usnesení
22. Závěr
Úvod
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jiřina Bobková
1. Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu byly jmenování Michal Dolanský, Vladimír Kopecký
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu pan Michal Dolanský
a Vladimír Kopecký.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
2. Schválení programu
Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje doplnit program o
body: Schvalování rozpočtových zněm, Rozpočtové opatření 2/2018, Revokace usnesení
UZ č. 17/16/11, Střednědobý výhled rozpočtu, Oprava cesty k č. p. 33, Dílčí zpráva o

přezkoumání hospodaření roku 2018, Zpracovávání projektu na budovu školy – dům
pro seniory, Webové stránky obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
včetně navržených změn.
Pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
3. Aktualizace poplatků za svoz komunálního odpadu
Paní starostka předložila zastupitelstvu nový ceník svozu odpadů na rok 2019. Navrhuje
zastupitelstvu zvýšit ceny za svoz odpadů na rok 2019 dle návrhu. Návrh je přílohou
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení cen odpadů dle přílohy tohoto zápisu.
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
4. 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. 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2019.
Pro: 7
proti:
zdržel se: 0
5. Stav účtů k 30. 11. 2018
Paní starostka informovala zastupitelstvo obce o hospodaření obce k 30. 11. 2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav účtů obce Ktová k 30. 11. 2018.
6. Mikroregion Český ráj - rozpočet na rok 2019
Paní starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce Obce Ktová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2019.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
7. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj 2018
Paní starostka předložila zprávu finanční komise Mikroregionu.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zprávu finanční komise Mikroregionu
za rok 2018.
8. Rozpočtové provizorium na rok 2019
Paní starostka informovala, že dokud není schválený rozpočet na rok 2019, musí se od
ledna 2019 postupovat podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové
provizorium je přílohou zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
9. Inventarizace majetku – jmenování inventarizační komise a plán inventur
Paní starostka informovala, že k 31. 12. 2018 je potřeba provést inventarizace majetku.
Pro tyto potřeby jmenuje tuto inventarizační komisi:
Hasičárna: Jaroslav Šperling, Vladimír Morávek, 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 2018.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
10. 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 2018.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
11. Organizační záležitosti SDH Ktová
K 30. 4. 2018 odstoupil z funkce velitele SDH Ktová pan Petr Hýbl Po nešťastném
odchodu pana Jiřího Morávka bohužel nebyl jmenován nový zástupce velitele jednotky.
V tomto případě tedy není žádný nástupce. Je to důvodu k tomu, aby byla výjezdová
jednotka zrušena. To však není v zájmu SDH Ktová ani obce Ktová. Po Výroční valné
hromadě SDH Ktová je jasné, že tento řešení tohoto problému je plně přeneseno na
starostku Jiřinu Bobkovou a potažmo zastupitelstvo obce Ktová. Paní starostka také
předložila Výroční zprávu SDH Ktová za rok 2018. Pan Dolanský požádal o to, aby bylo
spočítáno, kolik peněž bylo do jednotky investováno od roku 2010 a kolik bylo výjezdů
a kolikrát pomáhali obci. Investice do sboru SDH Ktová bylo cca 780.000 Kč a dotace
činili přibližně 350.000 Kč. Pokud by byla požadována přesná čísla, je na to třeba více
času. To ale zastupitelé nepožadují. Výjezd je průměrně 1x za rok. Pomoc obci
v posledních letech tak 2-3 x ročně bez větších dohadovacích problémů. Ostatní
zastupitelé se shodli (po poradě s panem Pavlem Vitákem), že je nutné poslat starostovi
sboru a ostatním členům dopis, ve kterém budou vyzváni k tomu, aby do 31. 1. 2019
navrhli nového velitele sboru a zástupce velitele. Tato jména včetně písemného
souhlasu s případným přijetím funkce doručili na OÚ Ktová.

Zastupitelstvo obce Ktová se tedy jednomyslně dohodlo, že pověří starostku obce Jiřinu
Bobkovou, aby sepsala dopis, kterým vznese výše uvedený požadavek na SDH Ktová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jiřinu Bobkovou sepsáním a
předáním dopisu Jednotce SDH Ktová.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
12. Koncept pokračování chodníku
Paní starostka předložila zastupitelstvu obce koncept chodníků od OÚ Ktová
k autobusovým zastávkám ve spodní části obce. Je to pouze první návrh a je nutné se
nad dalšími kroky scházet a navrhovat různé varianty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí koncept a konzultaci dalších postupů
v projektové přípravě chodníku.
13. Koncept dětského hřiště
Paní starostka informovala zastupitelstvo o zadání poptávky na vybudování dětského
hřiště. Tento koncept bude doručen po novém roce, tedy na příštím jednání
zastupitelstva obce bude projednáván.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zadání konceptu dětského hřiště.
14. Schvalování rozpočtových změn na rok 2019
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce schvalováním rozpočtových změn na rok 2019
do výše 200.000 Kč a dotací v celé výši. Starostka bude na nejbližším Veřejném jednání
Obce Ktová o těchto změnách informovat Zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce schvalováním rozpočtových změn na
rok 2019 do výše 200.000 Kč a dotací v celé výši.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
15. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Paní starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 s povýšením příjmů i
výdajů o 45.000 Kč.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
16. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
Paní starostka předložila zastupitelstvu střednědobý výhled rozpočtu ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0

17. Oprava cesta k č. p. 33
Paní starostka předložila zastupitelstvu návrh na opravu cesty k č. p. 33. Majitel
nemovitosti uvádí, že cesta je nesjízdná a nemůže ji používat. Má problémy se dostat ke
svému domu a čeká každým dnem přírůstek do rodiny. Žádá obec, aby mu cestu
opravila. Paní starostka uvedla, že cena za materiál se bude pohybovat okolo 30.000 Kč
a že by bylo vhodné, aby práci vykonal svépomocí.
Zastupitelé nebyli touto myšlenkou nadšeni a jsou si vědomi, že jsou v obci také další
cesty, které potřebují opravit. Byl tedy vznesený návrh, abychom zajistili rozpočet na
opravu včetně práce a druhý rozpočet na opravu pouze za dopravu materiálu. Poté bylo
dohodnuto, že se na začátku ledna ještě jednou sejdeme a ještě jednou věc
prodiskutujeme, až budeme mít v ruce rozpočty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prozatím opravu cesty k č. p. 33.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0
18. Dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Dne 8. 11. 2018 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
2018.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Ktová za rok 2018.
19. Projektová příprava – budova bývalé školy
Paní starostka informovala o pokroku v projektové přípravě bývalé školy na přestavbu
na dům pro seniory. Předložila aktuální stav, ve kterém se projekt nachází.
Zastupitelstvo obce Ktová bere na vědomí pokračování projektové přípravy –
budova bývalé školy.
20. Webové stránky obce Ktová
Na základě poptávek na nové webové stránky byl jako zhotovitel vybrán ing. Jaromír
Drašnar. Jeho nabídková cena byla nejvýhodnější.
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje zadání novým webových stránek pro obec
Ktovou.
Pro:7
proti:
zdržel se: 0

Zapsal: Jiřina Bobková
ověřovatel č. 1:Michal Dolanský
ověřovatel č. 2: Vladimír Kopecký

