Z Á P I S č.1/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 01.03 2018

Přítomni: Marie Součková, Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů, MgA.
Petra Pařenicová, Aneta Dolečková,
Omluveni: Milan Líbal
Hosté: Gernot Daumann
Zasedání bylo zahájeno v 18.30 hod.

Program:
1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesní zminulé schůze
3) Změna územního plánu č. 2
4) Studie na odkanalizování obce
5) Různé – akce v roce 2019, informace o souhlasu s výstavbou nádrže
na dešťovou vodu, vyjádření k projektovému návrhu
stavby seníku a rozvodné el. skříně, informace o
hospodaření obce v r. 2018, projednání schodkového rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatření č. 1
Návrh na doplnění programu:nebyl

1) Zahájení + schválení programu jednání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zahájení provedla starostka obce paní Marie Součková. Starostka přivítala všechny členy
zastupitelstva a hosty. Dále seznámila přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli
určeni: MgA. Petra Pařenicová, Lenka Kučerová.
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann.
Starostka nechala hlasovat o tom, zda všichni přítomni souhlasí s navrženými body jednání, s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání

pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 6 proti – 0 zdržel se - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku

pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

2) Kontrola usnesení z minulé schůze
Odsouhlasení rzpočtu obce na rok 2019 (usnesení č. 1/10/2018). Schválení rozpočtového výhledu
na roky 2020-2021 (usnesení č. 2/10/2018), Napravení zjištěných chyb a nedostatků z dílčího auditu
za rok 2018 budou napraveny do 31.3.2019 (usnesení č. 3/10/2018). Zamítnutí žádosti o pronájem
obecního rybníka (usnesení č. 4/10/2018). Odsouhlasení odměny od 1.1.2019 pro účetní obce
Kamenný malíkov (usnesení č. 5/10/2018).

3)Návrh na změnu územního plánu č. 2
Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenný Malíkov bylo
vyvěšeno od 7. 12. 2018 do 10. 1. 2019.
Zastupitelstvo obce zatím nebylo seznámeno s připomínkami k návrhu Územního plánu.
Návrh na změnu územního plánu bude projednána na příštím zasedání.

4) Studie na odkanalizování obce
Zastupitelé byli seznámeni panem profesorem Huštíkem se studií odkanalizování obce Kamenný
Malíkov. Studie byla rozeslána (mailem nebo osobní vypůjčení tištěné verze studie) obyvatelům
obce Kamenný Malíkov. Zastupitelé plánují pro veřejnost schůzku s panem profesorem Huštíkem
pro případné otázky k danému tématu. Předokládaný termín duben – květen. Dále zastupitelstvo
připravuje informační leták na téma kanalizace od roku 2019.
5) Různé
5.1 Akce v roce 2019
Zastupitelstvo obce chystá dle možností v létě 2019 obnovení oblíbené akce „Výlet do
Malíkovských skal“ (divadlo, hudba, občerstvení, dětská zábava).
Dobrovolné brigády – obnova a doplnění laviček (materiál dřevo a kámen), ohrazení požární
nádrže, údržba obce. (dle počasí - předpokládá se konec března až v průběhu dubna)
5.2 Projekty -příprava, realizace
Příprava projektu na realizaci dětského hříště (financování částečně dotace), výstavba přístřešku na
kontejnery – plast, papír, sklo v horní části obce směr Zdešov (kontejner na plast je již objednán).
Příprava projektu v rámci zeleně – vysázení zeleně (stromky) obecní rybník, kaplička a další místa
viz projekt (financování částečně dotace).
Příprava projektu autobusové zastávky (financování částečně dotace), projekt byl již částečně
připravován.
5.3 Žádosti
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost od pana Ing. Františka Vetyšky na odsouhlasení výstavby
nádrže na deštovou vodu domu čísla popisného 39, která bude umístěna 1,5 m od obecního
pozemku.

Návrh na usnesení č. 1/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou nádrže na deštovou vodu u čísla popisného 39 na žádost
pana Ing. Františka Vetyšky, která bude umístěna 1,5 m od obecního pozemku.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro
6

Proti
0

Zdržel se
0

Usnesení č. 1/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou nádrže na deštovou vodu u čísla popisného 39 na
žádost pana Ing. Františka Vetyšky, která bude umístěna 1,5 m od obecního pozemku.
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost na výstavbu seníku na parcele 113/2 a 113/3 majitelka Mgr.
Pavla Daumann, a dále realizaci výstavby el. skříně E-ON na parcele 113/2.
Návrh na usnesení č. 2/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou seníku na parcele 113/2 a 113/3 a s realizací elekt. skříně
E-ON na parcele 113/2.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro
6

Proti
0

Zdržel se
0

Usnesení č. 2/1/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou seníku na parcele 113/2 a 113/3 a s realizací elekt.
skříně E-ON na parcele 113/2.
- Zastupitelstvo obce projednalo schodkový rozpočet na rok 2018.
Návrh na usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce projednalo schodkový rozpočet na rok 2018.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro
6

Proti
0

Zdržel se
0

Usnesení č. 3/11/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018.

–

informace o hospodaření obce za rok 2018

–

zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 – vratka za volby 2018

Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

Kamenný Malíkov 07.03.2019
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Marie Součková
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