OBECNÍ ÚŘAD
Máslojedy
Máslojedy 33, 503 03 Smiřice
IČ: 44444419
Telefon: 724 189 546

Zápis č. 16
ze zasedání obecního zastupitelstva,
které se konalo dne 14. 04. 2021
v budově Obecního úřadu Máslojedy
Začátek zasedání v 18:30 hodin
Přítomni:

Blanka Karešová
Lenka Kopecká
Pavel Sailer
Oldřich Staněk
Radim Štefan

1. Schválení návrhové komise – Oldřich Staněk, Radim Štefan
P r o: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu – Lenka Kopecká, Pavel Sailer
P r o: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Schválení zapisovatele – Blanka Karešová
P r o: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Schválení programu zastupitelstva – body 1 - 12
P r o: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočtové opatření číslo 2/2021 a 3/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2021 a 3/2021.
P r o: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

6. Závěrečný účet obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Máslojedy schvaluje na základě zprávy o výsledku kontroly
hospodaření obce Máslojedy za rok 2020 ze dne 28. ledna 2021 závěrečný účet obce
Máslojedy s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
P r o: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

7. Schválení účetní závěrky za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Máslojedy za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Máslojedy nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se: 0

8. Dohoda o provedení práce Oldřich Staněk
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce pro pana Oldřicha Staňka od
15.04.2021 do 30.04.2021 na práce na údržbě veřejného prostranství v rozsahu 22
hodin, odměna 170,- Kč za hodinu.
Pro:5
9.

Proti:0

Zdržel se: 0

Schválení bezúplatného převodu pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí
Máslojedy
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 400/4 o výměře
142m2, p.č. 443/2 o výměře 10m2, p.č. 462/36 o výměře 123m2, p.č. 462/37 o
výměře 91m2, p.č. 462/38 o výměře 85m2, p.č. 462/39 o výměře 71m2, p.č. 462/40
o výměře 10m2, p.č. 462/41 o výměře 8m2 a p.č. 462/42 o výměře 1m2, vše
v katastrálním území Máslojedy, zapsané na LV 627, mezi Královéhradeckým krajem
jako dárcem a Obcí Máslojedy jako obdarovaným. Zastupitelstvo obce zároveň
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým
se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako pozemky pod chodníky a veřejnou zelení v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k
takovým účelům neposkytne.
Pozemky jsou zapsány pro katastrální území Máslojedy, vedené Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se: 0

10. Tematická stezka – Záhada ztracené školy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí realizaci projektu Tematická stezka – Záhada
ztracené školy.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se: 0

11. Nová právní úprava odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu legislativy v oblasti s nakládání s odpady.
Obec musí do 31.12.2021 schválit novou obecní vyhlášku o nakládání s odpady.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se: 0

12. Smlouva na opravu polní cesty k Římanovi
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599,
na částku 765.415,44 Kč včetně DPH na opravu polní cesty od bývalého sběrného
dvora k Římanovi. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se: 0

Přílohy:
1)
2)
3)
4)

rozpočtové opatření 2/2021 a 3/2021
protokol Schválení účetní závěrky za rok 2020
žádost o bezúplatný převod pozemků Královéhradecký kraj
Tematická stezka – Záhada ztracené školy

Zapsal: Blanka Karešová
V Máslojedech dne 14. 04. 2021

Ověřovatel: Lenka Kopecká ………….……………….
Ověřovatel: Pavel Sailer

……………………………

MVDr. Blanka Karešová
starostka obce

