ZÁPIS

č.1/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 21.02.2020

Přítomni: Marie Součková, Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů, MgA.
Petra Pařenicová,Aneta Dolečková. Milan Líbal
Omluveni:0
Hosté: Jiří Pražák
Zasedání bylo zahájeno v 18.30 hod.
Místo konání: Obec Kamenný Malíkov – zasedací místnost obecního úřadu

Program:
1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulé schůze
3) Připomínky k zamýšlenému prodeji pozemků
4) Prodej pozemků p.č. 498/43 a 207/1
5) Prodej pozemků p.č. 498/42 a 203/12
6) Žádosti o prodej pozemků
7) Alej na obecním pozemku
8) Informace o podaných žádostí o dotace
9) Různé
Návrh na doplnění programu: Zprávy z finančního a kontrolního výboru

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: Milan Líbal,Ing. Miroslav Kašparů
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 7 – proti 0 – zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

2) Kontrola usnesení z minulé schůze
Schvalování rozpočtu na rok 2020 – bylo řádně vyvěšeno jak elektronicky tak na vývěsní desce.
Schvalování střednědobého plánu pro roky 2021 a 2022.
Schválení odměny pro Místostarostku a účetní na rok 2020.
Žádost o dotaci na projekt dětského hřiště z programu rozvoje venkova a opravu kapličky.

3) Připomínky k zamýšlenému prodeji pozemků
Všechny připomínky, které Obecní úřad Kamenný Malíkov obdržel, byly projednány
zastupitelstvem.
4) Prodej pozemků p.č. 498/43 a 207/1
Záměr na prodej pozemků byl řádně vyvěšen od 16.1.-16.2.2020. V této době obdržel Obecní úřad
K.M. jednu žádost od paní Hany Lachnitové, Římská 42, 120 00 Praha 2, a Mgr. Marie Bojarové,
Devonská 1242/12, Praha 5.
Návrh na usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo prodej parcel č. 498/43 a 207/1 v k.ú. Kamenný
Malíkov, paní Haně Lachnitové, Římská 42, 120 00 Praha 2, a Mgr. Marii Bojarové, Devonská
1242/12, Praha 5. s tím že nabyvatel souhlasí s podmínkami prodeje.
Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen od 16. 1. 2020 do 16. 2. 2020
Podmínky prodeje:
- majitel domu v případě nutnosti umožní položení inženýrských
sítí přes tento pozemek i pro sousední domy
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
- kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony
související s prodejem
Cena pozemku je 30,--Kč/m2
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem parcel č. 498/43 ,207/1, v k.ú. Kamenný
Malíkov paní Haně Lachnitové, Římská 42, 120 00 Praha 2, a Mgr. Marii Bojarové, Devonská
1242/12, Praha 5. , s tím že nabyvatelé souhlasí s podmínkami prodeje.
Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen od 16. 1. 2020 do 16. 2. 2020

Podmínky prodeje:
- majitel domu v případě nutnosti umožní položení inženýrských
sítí přes tento pozemek i pro sousední domy
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
- kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony
související s prodejem
Cena pozemku 30,--Kč/m2.
5) Prodej pozemků p.č. 498/42 a 203/12
Záměr na prodej pozemků bylo řádně vyvěšen od 16.1.2020 -16.2.2020. V této době obdržel Obecní
úřad K. M. jednu žádost od paní Mgr. Pavly Daumann, Kamenný Malíkov 16, 378 42 Nová
Včelnice .
Návrh na usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem parcel č. 498/42 a 203/12 v k.ú.
Kamenný Malíkov paní Mgr. Pavle Daumann, Kamenný Malíkov 16, 378 42 Nová Včelnice , s tím
že nabyvatelka souhlasí s podmínkami prodeje.
Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen od 16. 1. 2020 do 16. 2. 2020
Podmínky prodeje:
- majitel pozemku umožní v případě potřeby těžby dřeva přístupk lesnímu pozemku,
nebude li možné provést těžbu jným způsobem
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
- kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony související s prodejem
Cena pozemku je 30,--Kč/m2.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem parcel č. 498/41,214/1, 498/4 v k.ú.
Kamenný Malíkov paní Mgr. Pavle Daumann, Kamenný Malíkov 16, 378 42 Nová Včelnice s tím,
že nabyvatelka souhlasí s podmínkami prodeje.
Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen od 16. 1. 2020 do 16. 2. 2020
Podmínky prodeje:
- majitel pozemku umožní v případě potřeby těžby dřeva přístup k lesnímu pozemku,
nebudeli možné provést těžbu jiným způsobem
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
- kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony související s prodejem
Cena pozemku je 30,--Kč/m2.

6) Žádost o prodej pozemků
a) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o prodej části pozemku 497/1.
b) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o prodej části pozemku 518/3 a pozemku
497/6. Toto žádost byla zatím zastupitelstvem odložena.
a)Návrh na usnesení č. 3/1/2020
a) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem části pozemku z parcely č. 497/1.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem části pozemku z parcely č. 497/1.
7)Alej na obecním pozemku
Zastupitelstvo projednalo možnost vytvoření nové třešňové aleje – obnova krajinotvorných prvků v
okolí Kamenného Malíkova - vedoucí bývalou cestou z Kamenného Malíkova směrem k nádraží
Kamenný Malíkov. Tato alej by byla financována z dotačního programu.
8)Informace o podaných dotací
Obecní úřad má nyní podané žádosti o dotace: Dotace na kůrovce, Dotace na dětské hřiště a Dotace
na opravu kapličky.

9) Různé –
Zpráva kontrolního a finančního programu – zastupitelstvo bere obě správy navědomí.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
Kamenný Malíkov 21.02.2020

…………………………..
Milan Líbal
ověřovatel zápisu

…......................................

…………………………..
Ing. Miroslav Kašparů
ověřovatel zápisu

………………………..

Mgr. Pavla Daumann

Marie Součková

zapisovatel

starosta

