
Z Á P I S    č. 4 /2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 4.7.2019

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

Program:
                                  1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení

                                       s programem zasedání

                                   2) Kontrola usnesení z minulé schůze

                                   3) Odprodej /směna/ pozemku Ing. Vetýška

                                   4) Žádost o pronájem pozemku

                                   5) Žádost o odprodej pozemku (Kryzánkovi)                                

                                   6) Různé (sečení kolem řeky, dotace)                         

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: Ing. Miroslav Kašparů, Milan Líbal.
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
Závěrečný účet  obce,  zpráva  o  hospodaření  za  rok  2018 a  účetní  uzávěrka  za  rok  2018.
Splněno. 

3) Odprodej / směna / pozemku Ing. Vetýška

Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost na směnu /odprodej pozemku obce
p.č. 497/35 a 497/36 za pozemek p.č. 95/1.



Návrh na usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  schválilo  směnu   pozemků  497/35  a  497/36  za
pozemek  95/1  na  základě  Směnné  smlouvy.  Rozdíl  pozemků  je  9  metrů  čtverečních  ve
prospěch  Ing.  Vetýšky.  Cena  za  metr  čtvereční  je  30,--  Kč.  Náklady  na  sepsání  směnné
smlouvy a za vklad do KN bude hrazen ½ obec Kamenný Malíkov a ½ Ing. Jiří Vetyška.
Záměr na směnu pozemků bude zveřejněn od 12. 7. 2019 do 30. 7. 2019 v obecní vývěsce i
elektronicky. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  schválilo  směnu   pozemků  497/35  a  497/36  za
pozemek  95/1  na  základě  Směnné  smlouvy.  Rozdíl  pozemků je  9  metrů  čtverečních  ve
prospěch Ing. Vetýšky.  Cena za metr čtvereční je  30,--  Kč.  Náklady na sepsání směnné
smlouvy a za vklad do KN bude hrazen ½ obec Kamenný Malíkov a ½ Ing. Jiří Vetyška.
Záměr na směnu pozemků bude zveřejněn od 12. 7. 2019 do 30. 7. 2019 v obecní vývěsce i
elektronicky. 

4) Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost na pronájem pozemků 497/24 až  k
pozemku p.č. 497/30 od p. Petra Berounského za údržbu pozemku, kde se nebude nic budovat
ani skladovat.

Návrh na usnesení č. 2/4/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo žádost  pronájmu pozemku 497/24 panu
Petru Berounskému na 2 roky. Pozemek mezi parcelami 497/24  a 497/30 musí zůstat volný. 
Brambory,  které  jsou  na  tomto  pozemku  zasázeny  budou  po  ukončení  vegetační  doby
vykopány a v dalších obdobích už se zde nebudou pěstovat. Záměr obce pronajmout pozemek
bude vyvěšen od 18. 7. 2019 do 9. 8. 2019.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

   Pro                  Proti         Zdržel se

6 0 0

Usnesení č. 2/4/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo žádost pronájmu pozemku 497/24 panu
Petru Berounskému na 2 roky.  Pozemek mezi  parcelami 497/24  a  497/30 musí  zůstat
volný. 
Brambory,  které  jsou  na  tomto  pozemku  zasázeny  budou  po  ukončení  vegetační  doby
vykopány  a  v  dalších  obdobích  už  se  zde  nebudou  pěstovat.  Záměr  obce  pronajmout
pozemek bude zveřejněn od 18. 7. 2019 do 9. 8. 2019.



5) Žádost o odprodej pozemku (Ing. Pavel Kryzánek) 
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o odprodej části pozemku 498/9 od 
manželů Kryzánkových zastoupených synem Ing. Pavlem Kryzánkem. 
Po seznámení s důvody pro odkup pozemku, zastupitelstvo obce prodej pozemku zamítlo z
těchto důvodů: - točna na obecním pozemku je úzká a při vjezdu větších aut by docházelo k 
                           vjezdu na pozemek soukromý
                         - v zimním období by docházelo k odhrnování sněhu na soukromý pozemek
                         - odprodej pozemku nevyřeší vztahy mezi sousedy     

Návrh na usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo žádost odprodeje části pozemku 498/9 
manželům Kryzánkovým zastoupených  Ing. Pavlem Kryzánkem .Zastupitelstvo obce odprodej
části pozemku 498/9 zamítá.    

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

   Pro                  Proti         Zdržel se

0 5 1

Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo žádost odprodeje části pozemku 498/9 
manželům  Kryzánkovým  zastoupených   Ing.  Pavlem  Kryzánkem.  Zastupitelstvo  obce
odprodej části pozemku 498/9 zamítá.  
  
6) Různé (sečení kolem řeky, dotace)
Sečení kolem řeky provede Ing. Miroslav Kašparů. Byly projednány dotace na rekonstrukci
dětského hřiště.  

Zasedání bylo ukončeno ve 19:45 hod.

Kamenný Malíkov 14.07.2019

…………………………..                                                               …………………………..
Ing. Miroslav Kašparů                                                                               Milan Líbal 
   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu

…......................................                                                              ………………………..     
Mgr. Pavla Daumann                                                                         Marie Součková 



        zapisovatel                                                                                       starosta


