
 

O B E C N Í    Ú Ř A D 

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 

 

 

11..  Schválení návrhové komise –  Oldřich Staněk, Radim Štefan                                                          

PPrroo::  55      PPrroottii::  00    ZZddrržžeell  ssee::  00   

            

22..  Schválení ověřovatelů zápisu – Lenka Kopecká, Pavel Sailer  

    PPrroo::  55      PPrroottii::    00    ZZddrržžeell  ssee::  00 

 

33..  Schválení zapisovatele – Blanka Karešová                                                        

PPrroo::  55      PPrroottii::    00    ZZddrržžeell  ssee::  00 
 

44..  Schválení programu zastupitelstva – body 1 - 12                                                                                                       

PPrroo::  55      PPrroottii::    00    ZZddrržžeell  ssee::  00 

 

55..  Rozpočtové opatření číslo 2/2021 a 3/2021 

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2021 a 3/2021.     

PPrroo::  55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

66..  ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  oobbccee  zzaa  rrookk  22002200    

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. 
 

PPrroo::  55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

  

  



  

 

77..  SScchhvváálleenníí  úúččeettnníí  zzáávvěěrrkkyy  zzaa  rrookk  22002200 

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.  

  

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

 

88..  Dohoda o provedení práce Oldřich Staněk 

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  sscchhvvaalluujjee  ddoohhoodduu  oo  pprroovveeddeenníí  pprrááccee  pprroo  ppaannaa  OOllddřřiicchhaa  SSttaaňňkkaa  oodd  

1155..0044..22002211  ddoo  3300..0044..22002211  nnaa  pprrááccee  nnaa  úúddrržžbběě  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroossttrraannssttvvíí  vv  rroozzssaahhuu  2222  

hhooddiinn,,  ooddmměěnnaa  117700,,--  KKčč  zzaa  hhooddiinnuu..  

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

 

99..   Schválení bezúplatného převodu pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí 

Máslojedy 

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  sscchhvvaalluujjee  bbeezzúúppllaattnnýý  ppřřeevvoodd  ppoozzeemmkkůů  pp..čč..  440000//44  oo  vvýýmměěřřee  

114422mm22,,  pp..čč..  444433//22  oo  vvýýmměěřřee  1100mm22,,  pp..čč..  446622//3366  oo  vvýýmměěřřee  112233mm22,,  pp..čč..  446622//3377  oo  

vvýýmměěřřee  9911mm22,,  pp..čč..  446622//3388  oo  vvýýmměěřřee  8855mm22,,  pp..čč..  446622//3399  oo  vvýýmměěřřee  7711mm22,,  pp..čč..  446622//4400  

oo  vvýýmměěřřee  1100mm22,,  pp..čč..  446622//4411  oo  vvýýmměěřřee  88mm22  aa  pp..čč..  446622//4422  oo  vvýýmměěřřee  11mm22,,  vvššee  

vv  kkaattaassttrráállnníímm  úúzzeemmíí  MMáásslloojjeeddyy,,  zzaappssaannéé  nnaa  LLVV  662277,,  mmeezzii  KKrráálloovvééhhrraaddeecckkýýmm  kkrraajjeemm  

jjaakkoo  ddáárrcceemm  aa  OObbccíí  MMáásslloojjeeddyy  jjaakkoo  oobbddaarroovvaannýýmm..  ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  zzáárroovveeňň  

ppoovvěěřřuujjee  ssttaarroossttkkuu  oobbccee  ppooddppiisseemm  ssmmlloouuvvyy..      

 

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. 

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

1100..    TTeemmaattiicckkáá  sstteezzkkaa  ––  ZZááhhaaddaa  zzttrraacceennéé  šškkoollyy  

  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  TTeemmaattiicckkáá  sstteezzkkaa  ––  ZZááhhaaddaa  

zzttrraacceennéé  šškkoollyy..  

  

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

  

  



  

 

1111..    NNoovváá  pprráávvnníí  úúpprraavvaa  ooddppaaddoovvééhhoo  hhoossppooddáářřssttvvíí  

  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  zzmměěnnuu  lleeggiissllaattiivvyy  vv  oobbllaassttii  ss  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy..  

OObbeecc  mmuussíí  ddoo  3311..1122..22002211  sscchhvváálliitt  nnoovvoouu  oobbeeccnníí  vvyyhhlláášškkuu  oo  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy..  

  

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

1122..  SSmmlloouuvvaa  nnaa  oopprraavvuu  ppoollnníí  cceessttyy  kk  ŘŘíímmaannoovvii  

  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  sscchhvvaalluujjee  nnaabbííddkkuu  ffiirrmmyy  SSwwiieetteellsskkyy  ssttaavveebbnníí  ss..rr..oo..,,  IIČČ  4488003355559999,,  

nnaa  ččáássttkkuu  776655..441155,,4444  KKčč  vvččeettnněě  DDPPHH  nnaa  oopprraavvuu  ppoollnníí  cceessttyy  oodd  bbýývvaallééhhoo  ssbběěrrnnééhhoo  

ddvvoorraa  kk  ŘŘíímmaannoovvii..  ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  oobbccee  zzáárroovveeňň  ppoovvěěřřuujjee  ssttaarroossttkkuu  oobbccee  ppooddppiisseemm  

ssmmlloouuvvyy..  

  

PPrroo::55        PPrroottii::00      ZZddrržžeell  ssee::  00  

  

  

  
                        PPřříílloohhyy::    

11))  rroozzppooččttoovvéé  ooppaattřřeenníí  22//22002211  aa  33//22002211 

22))  protokol Schválení účetní závěrky za rok 2020 

33))  žádost o bezúplatný převod pozemků Královéhradecký kraj 

44))  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                                     


