
                                            Z Á P I S    č.2 /2019

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 05.04. 2019

 

Přítomni: Marie  Součková,  Mgr.  Pavla  Daumann,  Ing.  Miroslav  Kašparů,  MgA.  Petra
Pařenicová, Aneta Dolečková, Milan Líbal

Omluveni: Lenka Kučerová

Hosté:  Gernot Daumann

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

 

Program:  

1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení

s programem zasedání

2) Kontrola usnesení z minulé schůze

3) Změna územního plánu č. 2

4) Jarní úklid obce

5) Závěrečný účet

6) Práce v lese

7) Příprava auditu

8) Různé

 

Návrh na doplnění programu:

 

1) Zahájení + schválení programu jednání + určen  í 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: Aneta Dolečková, Petra Pařenicová

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 výstavby nádrže na dešťovou vodu žádosti Ing. Františka Vetýšky (usnesení č. 
1/1/2019), dále odsouhlasení výstavby seníku na parcele  113/2 a 113/3 majitelky Mgr. Pavli 
Daumann a dále realizaci výstavby el. Skříně E-ON na parcele 113/2 (usnesení č. 2/1/2019), 
dále zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018 (usnesení č. 3/1/2019).

 

3)Změna územního plánu č. 2

ZO rozhodlo na svém zasedání o pořízení změny č. 2 do Územního plánu obce Kamenný
Malíkov a žádá MěÚ J. Hradec o pořízení této změny. Pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 2 ÚP je určena Marie Součková.

Návrh na usnesení č. 1/  2/2019

Zastupitelstvo  obce  projednalo  pořízení  změny  č.  2  do  Územního  plánu  obce  Kamenný
Malíkov a žádá MěÚ J. Hradec o pořízení této změny. Pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 2 ÚP je určena Marie Součková.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

 

   Pro   Proti                                       Zdržel se

6 0 0

Usnesení č. 1/2/2019 

Usnesení č. 1/2/2019 je součástí tohoto zápisu.

 

4) Jarní úklid obce

Paní starostka poděkovala jménem obce, všem zúčastněným na jarním úklidu obce.

V úklidu obce a pracích v lese se bude pokračovat při brigádách 13. 4. a 11. 5. 2019.  

5) Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce připravovalo návrh  závěrečného účtu za rok 2018. 

6) Práce v     lese

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo situaci kalamity napadených stromů 
kůrovcem, a dle potřeby se pokračuje v těžbě napadených stromů. 

7) Příprava auditu

Zastupitelstvo obce projednalo zastoupení auditu , který proběhne 15.4.2019. Zastoupeni:  
starostka obce Marie Součková a zástupce starostky Lenka Kučerová a účetní Ing. Lucie 
Hronková.



8) Různé

Obec Kamenný Malíkov obdržela povolení od Povodí Vltavy na dalších 10 let pro vypouštění
vod. Z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001), vlastníkem 
kanalizace je obec, která odpovídá za vypouštění vod z kanalizace do povrchových vod 
recipientu (obvykle řeky a rybníků). Vzorky vypouštěných vod z kanalizační stoky jsou 
odebírány pracovníkem  Čevaku. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 18.40 hod.

 

Kamenný Malíkov  15.04.2019

                                                                                                     

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

    Aneta Dolečková                                                                       Petra Pařenicová

 ověřovatel zápisu                                                                          ověřovatel zápisu

 

  

 

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

Mgr. Pavla Daumann                                                                                Marie Součková

zapisovatel                                                                                                  starostka


