
Z Á P I S    č. 5 /2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 23. 8. 2019

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

Program:
1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesní z minulé schůze
3) Příprava vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity
4) Žádost o pronájem pozemku
5) Příprava auditu
6) Vítání občánků
7) Žádost o odprodej části obecního pozemku
8) Žádost o prodej pozemku
9) Rozpočtové opatření č. 6
10) Různé

Návrh na doplnění programu:Žádost o prodej pozemku
                                                Žádost o prodej pozemku
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: MgA. Petra Pařenicová, Aneta Dolečková
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
Směna  pozemků  497/13  za  část  pozemku  497/14.  Schválení  pronájmu  pozemku  497/24.
Zamítnutí odprodeje části pozemku č. 498/9.

3) Příprava vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity

Zatupitelstvo Obce Kamenný Malíkov se zabývalo přípravou vyhotovení Vyhlášky o poplatku
z ubytovací kapacity. Navrhovaná výše  poplatku je 10,--Kč/ pro osoby starší 15-ti let /noc. 



Poplatek na účet Obce Kamenný Malíkov bude uhrazen vždy nejpozději do 31.12. daného 
roku. 

4) Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným pronájmem pozemku p.č. 497/24 na dobu 2 let 
p. Berounskému za údržbu. Pozemek nesmí být oplocen, plodiny, které jsou na části tohoto
pozemku  budou  sklizeny  na  konci  vegetačního  období  a  v  příštích  letech  zde  nebudou
pěstovány.

Návrh na usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  souhlasí   s  bezplatným pronájmem pozemku  p.č.
497/24 na dobu 2 let p. Berounskému za údržbu (sečení).
 
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  souhlasí   s  bezplatným  pronájmem  pozemku  p.č.
497/24 na dobu 2 let p. Berounskému za údržbu (sečení)

5) Příprava auditu   
Dne  29.8.  2019  bude  v  obci  probíhat  dílčí  přezkum  hospodaření  obce.  Přítomni  budou
starostka Marie Součková, místostarostka Lenka Kučerová a účetní Ing. Lucie Hronková.

6) Vítání občánků
Předběžně byl domluven termín na vítání občánků na den 28. 9. 2019 od 13. hod. 
Zajistit: program, pohoštění, dárky, květiny.

7) Žádost o odprodej části obecního pozemku pozemku
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o odprodeji části pozemku obce z
p.č. 498/9. Zastupitelstvo tento prodej zamítá.

Návrh na usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo odprodej části pozemku z p.č. 498/9.
Zastupitelstvo obce tento prodej zamítá.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
0 6 0

Usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo odprodej části pozemku z 498/9.



Zastupitelstvo obce tento prodej zamítá.

8) Žádost o prodej pozemku

Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o prodeji pozemků obce č.  498/41,
214/1, 498/4. ZO s tímto prodejem souhlasí.Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn 
od 2. 9. 2019 do 20. 9. 2019 v obecní vývěsce i elektronicky na stránkách obce. 

Návrh na usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  projednalo  odprodej  pozemků  č.  498/41,  214/1,
498/4.o výměře 536 m2 zapsaný ve vlastnictví obce Kamenný Malíkov. Zastupitelstvo s tímto
prodejem souhlasí.
Podmínky prodeje: - pozemek nebude v budoucnu oplocen
                                - v kupní smlouvě bude zřízena služebnost na volný přístup k elektr.     
                                   rozvaděči a i ke vstupní brance č.p. 26, včetně souhlasu majitelů domu 
                                   č.p. 26, že s tímto prodejem souhlasí
                                -  majitel domu č.p. 33 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

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  projednalo  odprodej  pozemků  č.  498/41,  214/1,
498/4.o výměře 536 m2 zapsaný ve vlastnictví obce Kamenný Malíkov. Zastupitelstvo s tímto
prodejem souhlasí.
Podmínky prodeje: - pozemek nebude v budoucnu oplocen
                                - v kupní smlouvě bude zřízena služebnost na volný přístup k elektr.     
                                   rozvaděči a i ke vstupní brance č.p. 26, včetně souhlasu majitelů domu
                                   č.p. 26, že s tímto prodejem souhlasí
                                -  majitel domu č.p. 33 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

 9) Rozpočtové opatření č.6
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.  6,  kde je nutné navýšit



výdaje na dohody a výdaje na nákup  služeb v souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity.
Rozpočtové opatření bude vyvěšeno elektronicky na webových stránkách obce.

 Návrh na usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo rozpočtové opatření č. 6 a s navýšením
výdajů souhlasí. 
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo rozpočtové opatření č. 6 a s navýšením
výdajů souhlasí. 

10) Různé     

– situace v obecních lesích

– nepořádek kolem kontejnerů

– devastace dětského hřiště

Zasedání bylo ukončeno ve 19:45 hod.

Kamenný Malíkov 2. 9. 2019

…………………………..                                                               …………………………..
MgA. Petra Pařenicová                                                                                Aneta Dolečková
   ověřovatel zápisu                                                                                     ověřovatel zápisu

…......................................                                                              ………………………..     
Mgr. Pavla Daumann                                                                                Marie Součková 
        zapisovatel                                                                                            starosta


